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Syrové kravské 
mléko ze Živanic

Čerstvé mléko 
z Ostřetína

Čas vánoční se kvapem blíží. Minulý víkend 
ozářily náměstí, náměstíčka a návsi vánoční 
stromy a stromky. Mnozí z nás zažili opět po 
roce ten radostný okamžik, kdy se mohli zadívat 
do odlesku světýlek na různobarevných koulích 
či vidět blikající rampouchy připomínající ná-
stup královny zimy. Všichni dumáme, jak budou 
vypadat letošní Vánoce. A my jsme si jisti, že 
na kráse jim neubere ani podivnost současné 
doby. Přinášíme pár dobrých tipů, jak Vánoce 
strávit v našem regionu a pohodlí domova. 

 Pokud sháníte stromeček můžete si letos odpustit 
trestnou výpravu do lesa. I když uznáváme, takové malé 
dobrodružství, kdy utíkáte před rozběsněným divočákem či 
vám o paty pleskají broky náhle se objevivšího myslivce, je 
dobrou dobrodružnou historkou pro kamarády. ale pokud 
toužíte po klidném adventu, mohou vaše kroky směřovat 
na farmu apolenka ve spojile, kde od 28. 11. probíhá 
prodej vánočních stromečků z české plantáže každý den. 
Na webových stránkách a Facebooku farmy najdete po-
drobnosti a ceník.
 když už pojedete do apolenky, můžete se stavit pro 
perníčky u pana Janoše v Pardubicích na Dubině. Tyto 
cukrářské skvosty jsou vyhlášené a stanou se jistě po-
choutkou podporující vánoční idylku či hezkou ozdobou 
Vašeho stromku. Pokud máte rádi sladké, ale cukroví Vás 
moc nebere, zkuste netradiční dobrotu s nádechem Vánoc 
a zastavte se v kuněticích na zmrzku. V místním obchodě 
u kostela koupíte třeba perníkovou s povidly či Čertovskou 
a další předvánoční příchutě.
 a jak si u nás v regionu opatřit kapra? Vysekané díry 
do ledu na rybnících se snad v dnešní době objevují už 
jen na vánočních pohlednicích pana Lady, nehledě na to, 
že jen hrstka z nás vlastní rybářský lístek, a tak Vám raději 
doporučíme nákup na sádkách Rybničního hospodářství 
Lázně Bohdaneč. Výhodou pro mnoho z nás je, že zde za 
nás vyřeší i nepříjemnou práci v podobě kuchání kapříka. 
a tedď to poslední. ano, k pohodě Vánoc patří i tzv. vaječ-
ňák. co na něj potřebujete? mléko, žloutky, cukr… Dáme 
Vám tip, kde sehnat poctivé mléko, protože na něm to sto-
jí. V Zemědělském družstvu v Živanicích prodávají čerstvé 
(tedy zachlazené) kravské mléko. Je poctivé, od své bývalé 

majitelky se nevzdálilo více 
než pár metrů. Však i ty si 
můžete při cestě k automa-
tu na mléko prohlédnout. 
Pokud s sebou vezmete  
i své potomstvo, můžete 
jim ukázat i několik telátek, 
která vám k cestě radostně 
zabučí. Potřebujete pouze 
vlastní nádobu a 13 korun 
na litr mléka. 
 a pokud byste měli 
blíž spíše do Ostřetína 
než do Živanic, zkuste 
mlékomat místní! Zdej-
ší mléko ze Zemědělské 
společnosti Ostřetín spl-
ňuje podmínky jakost-
ní kategorie Q cZ, což 
znamená, že se vyznačuje 
kvalitou (tuk 4 %, bílko-
vina 3,5 %) s přísnějšími 
jakostními požadavky nad 
rámec platných předpisů.
 Letošní rok byl dosti 
zvláštní, věříme však, že 
si jeho závěr v pohodě 
užijeme. Nezbývá než 
popřát, atď ten další je jen 
lepší a lepší.

Pernštejnský kapr

http://www.apolenka.org/aktuality/prodej-vanocnich-stromku-v-apolence-od-2811-2020
http://www.pernikjanos.cz/index.php
https://www.rybnicnihospodarstvi.cz/rybnicni-hospodarstvi
https://www.facebook.com/mnamkunetickazmrzka/
http://www.zodzivanice.cz/
http://www.zsostretin.eu/



