
ŠUMAVA

HOVĚZÍ MASO

Farma Zelený se nachází v malebné šumavské 

vesničce Drouhavec nedaleko Sušice. Farma Zelený 

je rodinný podnik, který je již na trhu XX let. Zabývá 

se především chovem hovězího dobytka masných 

plemen Hereford a Simental chovaných na Šumavě 

pastevním způsobem. Díky tomuto způsobu chovu 

skotu je záruka vysoce kvalitního hovězího masa. 

Vyznačuje se křehkostí, šťavnatostí, charakteristic-

kou barvou, vůní a je základem úspěšné kulinářské 

úpravy. Farma Zelený je nositelem certifi kátu Šuma-

va originální produkt.

www.farmazeleny.cz
www.apartmanynastatku.cz

Kontakt – Farma Zelený:
Jiří Zelený, Drouhavec 3, 
p. Kolinec 341 42
tel.: +420 607 610 176, 
+420 602 264 019
tel./fax: +420 376 594 443
e-mail: zeleny@susice.cz

Navštivte malebnou pošu-

mavskou vesničku Horní 

Staňkov na Sušicku, kde 

Vám nabízíme k pronájmu 

apartmány „Na statku“.

Našim návštěvníkům jsou 

k dispozici horská kola. 

V zimním období kom-

pletní lyžařské vybavení 

jak na sjezd, tak i běžky 

(lyže, hůlky, boty).

Nabízí se krásný výhled na kopce Šumavy – např. 

hrad Kašperk a rozhlednu Svatobor. Přes Horní 

Staňkov vedou trasy vyhledávaných šumavských 

cyklostezek. V blízké Sušici cyklostezka vhodná na 

inline bruslení, lanové centrum, koupaliště atd.
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Hovězí maso pochází z mladých zvířat, ve věku 

6–24 měsíců, což garantuje maso vysoké kvality. 

Aby maso bylo křehké a získalo svoji charakteristic-

kou chuť a vůni, necháme maso před zpracováním 

10 dní zrát v chladicím boxu, kde se zvyšuje rozpust-

nost bílkovin a uvolňuje se ztuhlost svalstva. Uzrálé 

maso je následně bouráno a vakuově baleno. 

Takto zpracované a balene maso je připravené 

k tepelné úpravě ve Vaši kuchyni. 

Maso prodáváme přímo na farmě nebo je možný 

rozvoz.

Farma Zelený Vám nabízí čerstvé mléko. Mléko je 

dojeno nejmodernější technologií – DeLaval, která 

splňuje požadavky na kvalitu mléka díky nejmoder-

nějším měřičům mléka, indikátorů mléka, dojicích 

souprav, návleček, hadic, podtlakových systémů, 

automatizaci, dojírnám, třídícím brankám, fi ltrům, 

sběrným nádobám atd.

Farma Zelený Vám dále nabízí krocany, husy, 

kuřata, slepice, králíky. Tyto zvířata jsou chovány 

vesnickým způsobem, tedy ve výběhu a tak zaručují 

chutnější a křehčí maso. 


