
úterý, LICHÝ týden příjezd prodej úterý, SUDÝ týden příjezd prodej
Čáslav - Žižkovo nám. 8:00 4:00 Ledeč  Husovo nám. 8:00 4:00
Žehušice 12:20 0:15 Církvice 13:15 0:15
Vrdy 13:10 0:15 Nové Dvory 13:45 0:15
Ronov nad Doubravou 13:45 0:15 Hlízov 14:15 0:15
Golčův Jeníkov 14:25 0:30 Starý Kolín 14:45 0:15

Malešov 15:35 0:15

Trasa pojízdné
prodejny

Mlékárny Agralka

trasa: ÚTERÝ
od 23.1.2023



   Pokud pro Vás není jídlo jen nutností k přežití, ale rádi si vychutnáte slastný pocit 

vyvolaný radostí Vašich chuťových pohárků   na jazyku, rádi se přidáme do Vašeho 
jídelníčku, protože právě takové pocity  Vám naše výrobky přinesou a budou přinášet.

   Všechny naše výrobky pro Vás vyrábíme v té nejvyšší kvalitě, proto mají výbornou

  chuť a také vysokou nutriční hodnotou.

  Od řady z Vás proto často slýcháme podobnou větu „S tou chutí jsem se vrátil 

 do dětství “. To považujeme za radost pro Vás, a ocenění pro nás.

  

   A proč jsou tedy naše výrobky tak dobré?

   - proto, že je vyrábíme tradičními postupy

   - proto, že mléko je od našich vlastních krav

   - proto, že nechceme vyrábět z náhražek a soupeřit s výrobky za pár korun

   - proto, že chceme prodávat výrobky, které nám i Vám chutnají

   - proto, že svojí kvalitou podporují zdraví nás všech 

   - proto, že již řadu let držíme certifikované ocenění kvality mléka Q CZ

     I proto jsme jedním z hlavních dodavatelů syrového mléka pro výrobu mléka Tatra

   Našimi výrobky jsou tvarohy, mléko, máslo, čerstvé i zajímavě ochucené sýry, 

jogurty bílé a s příchutí, zakysaná smetana, acidofilní mléko, syrovátka a další. 

  Některé z tekutých nápojů nabízíme v menším i větším balení, a také s příchutěmi. 

  Oblíbenými se stávají také nízkotučná ochucená mléka v půllitrovém balení.

   Milým překvapením je velký zájem maminek, kupovat naše výrobky pravidelně 

  dětem. A také radost, s jakou děti pijí chlazené zákysy, acidofilní mléka. 

  I to je pro nás důkazem, že cesta kvalitních výrobků z prvotřídních surovin je 
  cesta, kterou pro Vás chceme jít.

Minimlékárna Agralka z Červených Janovic

Dobrou chuť Vám přeje Vaše Agralka 😊


