
KATALÓG
PRODUKTOV



Sme Mliečna Farma nachádzajúca sa pri Martine,
v obci Necpaly, ktorej kolorit sme znázornili
na našich etiketách, spolu s okolitou prírodou a

typickými siluetami hôr.

Výrobe prvotnej suroviny - mlieku, sa venujeme
v Necpaloch už 68 rokov, no až v roku 2016 sme začali 
s výrobou produktov. Od začiatku využívame
tradičné metódy spracovania mlieka, čoho dôkazom 
sú napríklad ručne viazané korbáčiky alebo použitie
jogurtových kultúr, ktoré naši predchodcovia

využívali ešte za čias Československa.

Vďaka možnosti kontrolovať celý výrobný proces,
počínajúc chovom kráv, cez výrobu produktov,
až po distribúciu a predaj, sme schopní priniesť
Vám kvalitný výrobok z čerstvého mlieka.
Slovo čerstvé myslíme vážne – mlieko, ktoré sa v noci 
podojí, ráno spracuje a už poobede môže byť u Vás

v podobe mliečneho produktu.



JOGURTOVÝ NÁPOJ

balenie: 0,5 l 

ČOKOLÁDA
VANILKA

JAHODA
MALINA

MARHUĽA
LESNÉ OVOCIE

ČUČORIEDKA
ČERNICA

BRUSNICA



GAZDOVSKÝ KEFÍR

balenie:
0,5 l

1 l



KONTAKT
+421 911 797 876 / zrnko@zrnko.sk

www.mliečnafarma.sk

ZRNKO, družstvo    Necpaly 226    038 12 Necpaly
IČO: 36 439 738    DIČ: 2022130649    IČ DPH: SK2022130649

NITE

balenie:
100g
230g
500g

ČISTÉ



RUČNE PLETENÉ UZLÍKYTYČINKY

balenie: 230g

ČISTÉ
BYLINKOVÉ

CESNAKOVÉ
GYROS



RUČNE PLETENÉ KORBÁČIKY

balenie:
100g
230g
500g

ČISTÉ



RUČNE VIAZANÉ UZLÍKY

balenie: 230g

ČISTÉ
BYLINKOVÉ

CESNAKOVÉ
GYROS



PARENÝ SYR PLETENIČKA

balenie:
200g - 300g

UDENÁ



PARENÝ SYR VALEC

balenie:
200g - 300g

NEUDENÝ



KRAVSKÁ HRUDKA

balenie:
200g - 300g

UDENÁ



SYR BALKÁNSKEHO TYPU

balenie:
200g - 300g

ČISTÝ



rokov tradície spracovania
mlieka v Necpaloch

litrov 
dennej produckie

celá produkcia mlieka spracovávaná
výhradne v severoslovenskom regióne
naše kravy sa celú sezónu pasú
na turčianskych lúkach

pri výrobe využívame
obnoviteľné zdroje energie
 

nepoužívame 
biostimulátory a antibiotiká

neintenzívna výroba mlieka

kravy pijú nechlórovanú
vodu z necpalského prameňa

chov kráv je našou dlhodobou
stratégiou, preto k našim zvieratám
pristupujeme starostlivo
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0



Necpalská mliekáreň, s.r.o.
Necpaly 226
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IČO: 47 548 584
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www.mliecnafarma.sk
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