
Szimbiózis Alapítvány barathegyisajt@szimbiozis.net
Baráthegyi Sajtmanufaktúra +36303456330
Sajtüzeme Kapcsolattartó: Erdei-Fridrich Veronika

Terméktájékoztató

Kecsketejből készült termékek

Baráthegyi kecskesajtkrém, natúr       4500 Ft/kg

Kellemes,  savanykás  és  kissé  sós  ízű,  krémes  állagú  sajtkrém  natúr
ízesítésben.

Kiszerelés: 200 g-os műanyag tégelyben
Fogyaszthatóság: 10 nap

Baráthegyi kecskesajtkrém, kapros-fokhagymás       4500 Ft/kg

Kellemes,  savanykás  és  kissé  sós  ízű,  krémes  állagú  sajtkrém  kapros-
fokhagymás ízesítésben.

Kiszerelés: 200 g-os műanyag tégelyben
Fogyaszthatóság: 10 nap

Baráthegyi kecskegomolya, natúr                   5200 Ft/kg

Csontfehér színű, röglyukas sajt. A kecskére jellemző enyhe aroma kissé
karakteresebb ízt kölcsönöz neki.

Kiszerelés: kb. 200-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 10 nap

Baráthegyi kecskegomolya, kapros-fokhagymás              5200 Ft/kg

Csontfehér színű, röglyukas sajt. A kecskére jellemző enyhe aroma kissé
karakteresebb  ízt  kölcsönöz  neki,  amit  a  kapros-fokhagymás  ízesítés
kellemesen kiegészít.

Kiszerelés:  kb.  200-270  grammos  darabok  vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 5 nap
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Baráthegyi kecskesajt, natúr       5200 Ft/kg

Csontfehér színű, enyhén savanykás és sós, tömör állagú friss sajt.

Kiszerelés: kb. 200-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 21 nap

Baráthegyi kecskesajt, metélőhagymás      5200 Ft/kg

Csontfehér  színű,  enyhén  savanykás  és  sós,  tömör  állagú  friss  sajt
metélőhagymás ízesítéssel.

Kiszerelés: kb. 200-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 21 nap

Baráthegyi kecskesajt, fokhagymás       5200 Ft/kg

Csontfehér  színű,  enyhén  savanykás  és  sós,  tömör  állagú  friss  sajt
fokhagymás ízesítéssel.

Kiszerelés: kb. 200-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 21 nap

Baráthegyi kecskesajt, chilis       5200 Ft/kg

Csontfehér színű, enyhén savanykás és sós, tömör állagú friss sajt chilis
ízesítéssel. Kissé csípős.

Kiszerelés: kb. 200-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 21 nap

Baráthegyi kecskesajt, füstölt       5800 Ft/kg

Belül  fehéres,  kívül  füstös-barna színű,  tömör állományú sajt,  kellemes
sós-füstös ízzel.

Kiszerelés: kb. 180-250 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 30 nap

Baráthegyi krémfehér kecskesajt                   5400 Ft/kg

Kellemesen, intenzíven sós ízű,  fehér tömör állagú sajt.  Jellegzetes sós
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ízét a két hétig tartó sós savóban való érlelés adja.

Kiszerelés: kb. 180-250 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 60 nap

Baráthegyi kecskeorda mazsolás-vaníliás       4500 Ft/kg

Édes, mazsolás-vaníliás ízesítésű krémes desszert jellegű savósajt.

Kiszerelés: 200 g-os műanyag tégelyben
Fogyaszthatóság: 5 nap

Áraink 2021. november 1. napjától visszavonásig érvényesek
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