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Vodňanské kuře
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Vodňanská drůbež, a.s.
Radomilická 886, Vodňany II
389 01 Vodňany



Zlaté kuře

 Zlaté kuře je kombinací kohouta s bílým peřím se žlutým zbarvením kůže a slepice s 
červeným peřím a žlutou kůží, jenž je předávána na potomstvo. Výsledkem je Zlaté 
kuře, které má bílé peří a žlutě zbarvenou kůži. Doba výkrmu Zlatého kuřete je 
prodloužena na 49 dní, což zaručuje větší vyzrálost kuřecího masa a intenzivnější 
chuťový zážitek. Zlaté kuře průměrně dosahuje hmotnosti 2 kg živé váhy. Nižší počet 
kuřat na 1 m2 výkrmové plochy zajišťuje optimální podmínky pro přirozený pohyb. 

 Pro tento typ kuřete byla vyvinuta speciální krmná směs, ve které převažuje obilná 
složka, a to zejména kukuřice a pšenice, s přídavkem sójového a řepkového šrotu bez 
použití živočišných mouček a energetických koncentrátů. 
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Šunky
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Kuřecí šunka Krůtí šunka Výběrová (90% masa)



Salámy
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Podkova Gothajský salám Jihočeský kuřecí salám



Tlačenky
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Kuřecí tlačenka Kachní tlačenka Drůbeží tlačenka



Další produkty
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Klobása Balaton Bílá královna



Krahulík
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Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

č.p. 10, 588 56 Krahulčí

- kompletní uzenářský sortiment s hlavním akcentem 

na produkci trvanlivých uzenin. Vedle trvanlivých tepelně 

opracovaných salámů, z nichž nejznámější je Vysočina, 

jsou na předních pozicích uzeniny fermentované.



Fermentované uzeniny

 Víte jaké jsou charakteristické vlastnosti fermentovaných, respektive tepelně 
neopracovaných výrobků? Bezvadná chuť, opravdu velmi dlouhá trvanlivost, vysoký 
podíl čistých svalových bílkovin.
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Kmotr
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KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž

gps:49.308011,17.408170


Kmotr

12

S důrazem na kvalitu vstupních surovin a přísným dodržováním 

technologických postupů u nás vyrábíme široký sortiment trvanlivých 

salámů, klobás, krájených výrobků nebo dárkového zboží. V nabídce najdete 

samozřejmě také šunky, slaniny nebo uzená masa.

Většina našich produktů je vhodná pro bezlepkovou dietu a neustále 

rozšiřujeme řadu výrobků vyráběných dle České cechovní normy. Stačí si jen 

vybrat podle Vašich požadavků!



Výrobky
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Lovecký Vysočina Ohnivá klobása
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Vodňany Krahulčí Kroměříž



Čerpáno z: 

 https://www.kmotr.cz

 https://www.vodnanskadrubez.cz

 https://www.krahulik.cz
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