
Katalog produktu 
a dárkových balení

kvalita, chut, tradice



Vinné želé

Červené vinné želé je delikatesa vyrobená z kvalitního moravského vína 
odrůdy Svatovavřinecké dle domácí receptury vinaře. Zaujme svou jem-
nou originální chutí a hladkou strukturou, která umocní pocit nevšední-
ho gurmánského zážitku.

Želé výborně vynikne v kombinaci s kozím sýrem, měkkými čerstvými 
sýry ale i čerstvým bílým pečivem namazaným máslem. Skvěle se také 
hodí ke zvěřině nebo krůtě.

Složení: Červené víno Svatovavřinecké, cukr, pektin, alk. max. 5%.



Základem pro tuto lahodnou paštiku je 84% uleželé vepřové plece nejvyšší 
kvality, pečené ve staré peci. Ta je po následném rozemletí a ochucení 
směsí čistého koření, podle staré rodinné receptury, ručně plněna do skle-
nic a následně šetrně pasterována. To vše bez jakékoliv chemie a lepku.

Paštika vynikne zejména s čerstvým tmavým chlebem, jarní cibulkou nebo 
na tenké plátky nakrájenou zelenou paprikou. Vynikající chuťový zážitek 
je také v kombinaci s červeným vinným želé.

Složení: vepřové maso 84 %, vepřová játra, vepřové sádlo, jedlá sůl, koření

Veprová paštika



Zlaté škvarky

Zlaté škvarky jsou luxusní moravskou pochoutkou, vyráběnou podle  
původní rodinné receptury mistra řezníka. Neuvěřitelně křehká a křupa-
vá konzistence, zlatá barva a především výtečná chuť, je to, co dělá tyto 
škvarky jedinečnými. A to vše bez použití jediného gramu chemie, dochu-
covadel nebo éček.

Škvarky vychutnáte jak samotné tak i v kombinaci s čerstvým chlebem,  
slanými tyčkami nebo utřené s trochou sádla a najemno nakrájenou mla-
dou cibulkou jako výtečnou pomazánku.

Složení: vepřové sádlo 98%, vepřové škvarky, jedlá sůl



Moravské uzené klobásy

Klobásy jsou vyráběny v malých sériích tradičním způsobem, tak jak se 
vyráběly od nepaměti. Základem jejich jedinečné chuti, je směs kvalitního 
masa, soli a koření v kombinaci s pomalým uzením v kouři z dubových 
polen. Klobásy mohou nadále vysychat a zvýraznit tak svou jemně deli-
kátní chuť.

Klobásky doporučujeme podávat k červeným vínům nebo tradičním 
moravským pálenkám jako je slivovice nebo meruňkovice. Vhodným do-
plňkem je také čerstvý chléb nebo tvrdší sýry. 

Složení: Vepřové maso svalovina 74 %, vepř. sádlo 19%, voda a koření 7%



Jahodový džem

Jahodový džem je vyroben podle tradiční moravské receptury z 60% čers-
tvých jahod. Kromě výtečné jahodové chuti a aroma potěší jazyk i drobné 
kousky ovoce v této pro Moravu neodmyslitelné pochutině. 

Jahodový džem skvěle vynikne s čerstvým bílým pečivem, jako příloha k 
lívanečkům, vdolkům a dalším tradičním moravským pochoutkám. Skvě-
lé uplatnění najde také jako náplň do dezertů nebo v sladkých polevách. 

Složení: Jahody 65%, želírovací látka pektin, cukr, kyselina citrónová 



Včelí med

Tato delikatesa je 100% kvalitní med bez jakýchkoliv přidaných látek 
či náhražek, sesbíraný včelami na polích a lesích Jižní Moravy. Každý z 
jednotlivých typů medu má svou specifickou vůni a chuť. 

Nejvděčnější kombinací medu je s čerstvým bílým pečivem a máslem.   
Výborný je také pro dochucení teplých nápojů nebo dezertů. Originální 
chuť docílíte kombinací medu s kozím sýrem a kořenitým sladším vínem.

Složení: 100% včelí med



Olej z hroznových jader

Tento “zázračný“ olej je lisován za studena mechanickou cestou, čímž si 
zachovává všechny své jedinečné vlastnosti. Jako jediný olej obsahuje 
látku Procyanidin (OPC) - nejsilnější antioxidant (50x silnější než vitamín 
E). Ta působí blahodárně na organismus a je výraznou prevencí proti one-
mocnění srdce, rakoviny a mnoha dalších „civilizačních“ chorob. 

Olej je výborný jak ve studené tak i teplé kuchyni. Lze ho použít do salátů 
i na něm smažit a to až do teploty 188°C. Díky své sytosti a výrazné chuti 
se používá v malém množství s výrazným efektem.

Složení: 100% olej z hroznových jader



Slané sýrové tyčky

Sýrové tyčky jsou tradiční moravskou pochutinou, vyráběnou podle lety 
prověřené receptury pekaře. Díky jemné sýrové chuti a kratší délce je 
lze použít jako výborné zobání k mnoha příležitostem  

Tyčky jsou skvělým společníkem jak k vínu tak i pivu. Lze je kombino-
vat se sýrem i masnými produkty. Výborné jsou tyčky namáčené v oleji 
z hroznových jader.

Složení: pšeničná mouka, sůl, droždí, sladová moučka, rostlinný tuk,  
voda, sýr 30%, kmín



Křehké a chuťově výtečné ořechové sušenky jsou pečeny v malé jihomo-
ravské pekárně, podle lety prověřené rodinné receptury. Kromě medově 
vláčné a křehké konzistence překvapí i jemná ořechová chuť umocněná 
kousky oříšků.

Sušenky jsou výborným společníkem k teplým nápojům (čaj, kaffe) ale i 
k sladším a dezertním vínům. Zajímavá kombinace je také s vinným želé 
nebo jahodovým džemem. 

Složení: Hrubá mouka, vlašské ořechy, cukr, voda

Orechové sušenky



Sušená jablka

Výborná sladká jablka pocházejí se starého sadu rodinné ekofarmy z čisté 
přírody Bílých Karpat. Tady jsou sušena podle prastarých postupů v malé 
domácí roubené sušičce. Jablka jsou pečlivě tříděna a míchána z několika 
odrůd a jsou v kvalitě BIO.

Jablka jsou výtečnou pochutinou, kterou lze vychutnat nejlépe samostatně 
nebo v kombinaci s ovocnými čaji či aromatickými víny, Zajímavá je také 
kombinace s polotvrdým sýrem. 

Složení: 100% sušená jablka 



Nakládané žampiony

Nakládané žampiony jsou vyráběny pouze z vybraných malých plodnic 
žampionů pěstovaných v Česku. Díky lety zdokonalenému poměru přida-
né zeleniny a ideálně dochucenému nálevu je tato delikatesa jedinečným 
chuťovým zážitkem pro všechny milovníky hub. 

Žampiony díky své delikátní lehce kyselé chuti se výtečně hodí k tradič-
nímu moravskému uzenému masu, klobásám, ale i samotné jako zobání  
k suším vínům.  

Složení: žampiony, kořenová zelenina, cibule, kopr, deko, ocet, cukr 



Svatojánské orechy

Tato “zapomenutá“ moravská delikatesa je vyrobena podle původní, 100 
let staré receptury. Mladé vlašské ořechy sklízené na svatého Jana jsou 
naloženy do nálevu ze směsi sirupu a lahodného koření. 

Na plátky nakrájené ořechy překvapí svou jemně delikátní chutí podáva-
né jak samostatně nebo v kombinaci s čertvými sýry.   

Složení: vlašský ořech, glukózový sirup, cukr, voda, citronový koncentrát,  
směs koření. 



Drevená bedýnka

Dřevěná bedýnka je vyráběna se smrkového dřeva, speciálně pro pro-
dukty Chuti Moravy v malém rodinném truhlářství na Moravě. Každá 
bedýnka je vyplněna dřevitou slámou a je na ni ručně vypáleno logo 
Chuti Moravy. Po naplnění produkty je zabalena do celofánu a přelepena 
papírovou páskou jako záruka neporušenosti obalu.

Do bedýnky lze libovolně kombinovat produkty Chuti Moravy nebo s 
láhvemi vína do objemu 0,75 l. 

Vnitřní rozměr: 360 x 260 mm 



Krabice velká - vlnitá

Stylová krabička vyrobená ze 4 vrstvé vlnité lepenky z přírodního hnědé-
ho materiálu. Balení je doplněno o dřevitou slámu a vše je uzavřeno pod 
průhlednou fólii.

Do krabičky lze libovolně kombinovat produkty Chuti Moravy, nebo s 
láhvemi vína do objemu 0,75l. 

Vnitřní rozměr: 350 x 210 mm 



Krabice malá - vlnitá

Nejmenší dárkové balení je vyrobeno ze 4 vrstvé vlnité lepenky z přírod-
ního hnědého materiálu. Svými rozměry je určena především pro menší 
dárkové balíčky s produkty Chuti Moravy, případně v kombinaci s víny 
v balení 0,2 l. Balení je doplněno o dřevitou slámu a vše je uzavřeno pod 
průhlednou fólii.

Do krabičky lze libovolně kombinovat produkty Chuti Moravy, nebo s 
vínem o objemu 0,2 l. 

Vnitřní rozměr: 210 x 160 mm 


