
ZEAS Lažánky, a. s.
nabízí zajištění sadbových brambor.

Zájemci přihlaste se v kanceláři ZEAS Lažánky
v Lažánkách osobně nebo telefonicky na č. 549420023 
         do  22. ledna 2020

NABÍDKA:
Odrůda   Varný typ

Velmi raná: Colette BA Loupání, žlutá, vyžaduje předklíčení

Raná: Elfe   B Oválná, žlutá, vysoký výnos

Poloraná až pozdní:
Belana A Žlutá, středně velká oválná, netmavne

Milva           AB Žlutá, oválná, netmavne, po uvaření 
pevná, vysoký výnos

Red fantasy     B Dlouhá oválná s červenou slupkou, 
dužina sytě žlutá a pevná, dobře 
skladovatelná

Varný typ A: k přípravě salátu, k přímému konzumu - vaření, loupání
- jsou po uvaření tuhé a pevné, nerozvaří se, ani když je necháte v hrnci o něco déle, jsou jen 
velmi slabě moučnaté a mají jemnou až středně jemnou dužinu. Bývají menší, kratší a kulatější 
než ostatní druhy brambor. Vaří se ve slupce a jsou ideální zejména do salátů. 
Varný typ B: přímý konzum jako přílohové - hranolky, lupínky = univerzální
- mají polopevnou, mírně moučnatou dužinu a jemnou až hrubší strukturu. Jsou ideální jako 
přílohové brambory. Přidat je ale můžeme i do polévek, gulášů nebo salátů. Ideální jsou k 
restování. Jedná se o nejpoužívanější typ brambor a při varu se mírně rozsypávají, což zjistíme 
zejména, zapomeneme-li je v hrnci na plotně o trochu déle.

Varný typ C: přednostně k přípravě výrobků z brambor - těsto, kaše
- tento typ brambor se při vaření rozsýpá a moučnatí, proto je ideální na připravu bramborové kaše
či šťouchaných brambor. Varný typ C obsahuje nejvíce škrobu, a proto je nejvíce vhodný k 
přípravě bramboráků a bramborových placek – škrob obsažený v bramborách nám těsto krásně 
spojí. Dále se tento typ brambor hodí k přípravě bramborového těsta na bramborové knedlíky, 
škubánky nebo noky. 

Všechny odrůdy jsou odolné patogenům háďátek.

Předpokládaná cena:           1.300,- Kč / 1 q  

Brambory jsou v pytlech po 25 kg.

Dodávka bude provedena koncem března přímo do domu.


