
SRDEČNĚ ZVEME

Farma 
U Stromovouse

Světlá Hora–Stará Voda

otevřeno každý den 
kromě pondělí

13‒19
 —> zdravé a chutné výrobky 
z mléka našich koz a kraviček

 —> příjemné posezení
 —> výborná káva a osvěžující nápoje

 —> naučná stezka - zábavné poznávání
 —> Mlékařský quest a Pohádky kozí babičky - 

hry nejen pro děti
 —> programy pro školy

Standa Val

NÁŠ OBCHŮDEK LETNí KAVÁRNA

NAUČNÁ STEZKA 
ZDRAVÍ A PŘÍRODA V JESENÍKÁCH 
Naučná stezka začíná —> v Suché Rudné 
u Penzionu Rozcestník a dovede vás na —> Farmu 
U Stromovouse ve Staré Vodě. Na 9 zastaveních 
se dozvíte zajímavosti o historii pastvy a mléčných 
výrobků v Jeseníkách. Dvě z těchto zastavení 
najdete v Karlovicích 
—> u Vzdělávacího centra VÍCE 
Ve mlýně Karlovice v centru obce.
Projekt Naučná stezka Zdraví a příroda v Jeseníkách realizuje 
spolek Terra Natura Jeseníky a je finančně podpořen z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

www.farma-u-stromovouse.cz
mobil: 602 733 627



Z FARMY PŘÍMO NA STŮL!
Farma U Stromovouse nabízí 
z kozího i kravského mléka sýry, 
jogurty, kremáky… O našich 
výrobcích se u nás dozvíte vše, 
co chcete vědět. Můžete se také 
podívat na výrobu našich produktů 
díky prosklené mlékárně.

NAŠE KOZÍ KAMARÁDKY
Na farmě chováme čistokrevné 
plemeno kozy hnědé krátkosrsté, ryze 
české plemeno vhodné do horských 
oblastí. V našem kozím stádečku nás 
uslyšíte volat na Dorotku, Zlatušku, 
Máju, Helču, Karibu, Růženku či Trinity.

NAŠE KRAVIČKY
Chováme anglické plemeno mléčné 
krávy Jersey, jejíž mléko má i přes 
menší nádoj vysokou tučnost 
a bílkovinu. Stádečko tvoří čtyři kravičky, 
zakladatelka stáda Rozárka a její dcery 
Týna, Hvězdička a Eliška. Po celý rok 
jsou u nás vždy dvě až tři telátka.

NAŠE VÝROBKY
V našich výrobcích je jen to nejlepší 
z mléka našich zvířat, a navíc kus nás, 
naší radosti z toho, co děláme, kus našich 
hor a drsné krajiny, kde se zvířaty žijeme. 
Každý sýr a výrobek je originál, každá 
naše receptura má svůj příběh.

KDE NÁS NAJDETE:


