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

Terméktájékoztató

Tehéntejből készült termékek

Baráthegyi parenyica:       4500 Ft/kg

Kellemesen  füstös,  sós,  kissé  savanykás  ízű,  szálasan  szakadó,  tömör
állományú, félzsíros, félkemény, hevített-gyúrt füstölt sajt.

Kiszerelés: 1 db-os (kb. 110-130 g) és 2 darabos (kb. 230-260 g)
Fogyaszthatóság: 60 nap

Baráthegyi mini parenyica       5000 Ft/kg

Kellemesen  füstös,  sós,  kissé  savanykás  ízű,  szálasan  szakadó,  tömör
állományú, félzsíros, félkemény, hevített-gyúrt füstölt sajt mini méretben
gyúrva.

Kiszerelés: 4 db-os (kb. 140-160 g) és 6 db-os (kb. 210-240 g)
Fogyaszthatóság: 60 nap

Baráthegyi zsíros friss tehénsajt natúr       3800 Ft/kg

Sárgás-fehér  színű,  tömör,  szájban  elomló  állományú  sajt,  néhány
röglyukkal. Kissé sós, kellemesen savanykás ízű.

Kiszerelés: kb. 210-260 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 30 nap

Baráthegyi zsíros friss tehénsajt magyaros      3800 Ft/kg

Sárgás-fehér  színű,  tömör  állományú  sajt,  néhány  röglyukkal  és
fűszerekkel. Kissé csípős chilis-hagymás ízű, kellemesen sós sajt.

Kiszerelés: kb. 210-260 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 30 nap

Baráthegyi zsíros friss tehénsajt natúr-magyaros       3800 Ft/kg

Egy kisebb darab natúr és egy kisebb darab magyaros sajt.

Kiszerelés: kb. 210-290 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 30 nap
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Baráthegyi zsíros friss tehénsajt füstölt       4200 Ft/kg

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

Kiszerelés: kb. 210-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 30 nap

Baráthegyi krémfehér tehénsajt                   4000 Ft/kg

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

Kiszerelés: kb. 210-270 grammos darabok vákuumcsomagolásban
Fogyaszthatóság: 60 nap

Baráthegyi tehénsajtkrém                               3000 Ft/kg

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

Kiszerelés: 20 dkg-os tégelyekben 600 Ft/db
Fogyaszthatóság: 10 nap

Baráthegyi tehénorda aszalt szilvás                   3000 Ft/kg

Édes, krémes ordadesszert aszalt szilvás ízesítéssel.

Kiszerelés: 20 dkg-os tégelyekben 600 Ft/db
Fogyaszthatóság: 5 nap

Baráthegyi krémes joghurt       1000 Ft/kg

Fehér színű, enyhén savanykás, sűrű krémes állományú joghurt kellemes
tejszínes ízzel.

Kiszerelés: kb. 500-570 gramm üvegben
Fogyaszthatóság: 14 nap
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