
Érlelt kecskesajt Kecske krémsajt
6200/kg 1100/doboz

2-5 hónapig érlelt sajt 4200/kg

Kért méretet vágunk Kenhető vagy gyúrható

Bazsalikomos, chillis 100% kecskekrémsajt

és natúr ízekben Natúr, snidlinges

Dobozban jól tárolható, fokhagymás, körözött

sokáig eláll. Egy doboz kb 20-25dkg

Eltartható: kb 1 hétig.

Jól fagyasztható.

Kecske gomolya 4700/kg5000/kg

Fehér, lágy, friss sajt 100% nyers

kecsketejből 20 dkg-os gurigák

Natúr, snidlinges, fokhagymás, 

chillis, provánszi zöldfűszeres

ízesítésekben.

Vákumozva küldjük, eltartható kb 2 hétig.

Füstölt kecskesajt 5100/kg Kecske  grillsajt 5100/kg
Bükkfával, hagyományos módon Érlelt tehéngomolya

füstölt lágy kecskesajt Nagyon forró serpenyőben vagy

Jól tárolható, hosszan eláll. grillen, kevés zsiradékkal, süthető vagy rántható.

No14 - fehérpenészes kecskekrémsajt    6200/kg

A tizennégyes az ikonikus kilométerkőről kapta a

nevét, csak nálunk készül. 

Francia típusú kecskesajt, ínyenceknek, ami ahogy

érik egyre rúzsosabb, aromásabb lesz.

Egy adag kb 150g



               TEHÉNSAJTOK
Parenyica 5700/kg
Füstölt, gyúrt tehénsajt

20-25 dkg-os csigákat gyúrunk 

nagy műgonddal a tehénsajtból,

majd bükkfa füstjével ízesítjük. 

                SÜMEGTEJ TERMÉKEK:

Panarella    1-2 hónapos zsíros félkemény sajt.

4200/kg    Az Eidamira hasonlít a legjobban talán.

Ranolder    2-4 hónapos kéregérlelt zsíros keménysajt.

5300/kg    Parmezánba hajló édeskés ízvilág.

Ranolder 12+ hónapos       6200/kg

   12+ hónapos, jelenleg 3 éves!!! keménysajt

   Már parmezán állagú, ízvilágú reszelni való fűszersajt

     SZARVASGOMBÁS TERMÉKEK - ERDŐKERÜLŐ
Helyi szarvasgomba felhasználásával készült termékek

Szarvasgombával töltött camembert 150g 1500/db

Szarvasgombás vaj 100g 1900/db

Szarvasgombás só 900/db

FÜSTÖLT ÉS TÖLTELÉKES ÁRU
Ragaszkodunk a tradicionális eljárásokhoz, számunkra a minőség az első. Hideg bükkfa füsttel füstölünk, 

a füstöltáruk ízét különleges pácreceptünk adja. A füstöltárukat nyugodtan lehet fagyasztani, 

úgy nem száradnak tovább, de a legoptimálisabb, ha hűvös, szellős helyet kapnak. Hűtőben papírban vagy

 műanyag dobozban tárolják, hogy ne vegye át a hűtő a szagát, s viszont.

KÜLÖNLEGESSÉGEK!

Kecskekolbász 4700/kg Szamárszalámi                                              5200/kg5400/kg

70% kecske és 30% sertéshús keverékéből Puha, 50%-ban szamárból készült 

töltött csemege, füstölt kolbász szalámi, sertéshússal keverve.

Édeskés ízvilága a vadhúsból készült Egy rúd kb 90dkg

kolbászízt hozza. Még puha, fél rudat is tudunk vágni



MANGALICA TERMÉKEK

Mangalica Kolbász 4450/kg Mangalica sonka 4200/kg4800/kg
Csemege és csípős változatban. Csont nélküli formázott 

Egy pár kb. 40 dkg. combsonka, vastag, lágy 

Puha, apróra darált kolbász zsírszalonnával körbevéve.

M. Szalonna 2400/kg M. Császár 3800/kg4200/kg
Vastag és lágy füstölt szalonna pörcnek, Vékony húscsíkokkal szabdalt,

tűzdelni, nyársalni vagy kakastaréjnak. puha füstölt szalonna.

Pörkölt alapú ételek alapja Kért méretet vágunk.

Mangalica első csülök   1800/kg Mangalica csülök  2500/kg

FEHÉR SERTÉSBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK

Sertés szalámi 5100/kg Marhás  Szalámi 4500/kg5100/kg

Csemege paprikás vagy Csemege vagy csípős marha- és

paprika nélküli változatban sertéshúsos kevert szalámi.

Apróra darált szalámifajta Kemény, száraz, nagyra darált, chorizo jellegű

Egy rúd kb 600-700g Egy rúd kb. 500g



Csülök 3000/kg Kolozsvári szalonna  3600/kg Sonka 4000/kg
Füstölt hátsó csülök, kb. 2 kg. Húsos  füstölt szalonna. Csont nélküli formázott 

Egészben tudjuk küldeni. Kért méretet vágunk. Combsonka 2-5 kg-os darabokban,

Kért méretet vágunk.

Angolszalonna 4100/kg Füstölt színhús 4400/kg Sertés  füstölt kolbász 3800/kg

Karajsonka bőrösen, zsírréteggel, Darabolt comb, karaj Gyulai jellegű durvára

füstölve. vagy tarja füstölve. darált és töltött szárazkolbász.

Kért méretet vágunk. Színhús. Csípős vagy csemege kivitelben

Kért méretet vágunk. 1pár kb. 30dkg

PAPRIKA NÉLKÜLI 
VÁLTOZATBAN IS!


