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Kurz netradičného spracovania ovčieho mlieka  
 

          Každý účastník sa zúčastní na teoretickej výuke i praktickej výrobe viacerých 

netradičných druhov syrov i mliečnych výrobkov.  Kurz je určený aj pre začiatočníkov. 

 

Lektor: Ing. Karol Herian, CSc. 

 

Miesto a termín konania:           Farma Kamenica 

    082 71   Kamenica pri Sabinove  

 

4. – 6. Apríla 2018 
Začiatok: streda o 16.00 hod., ukončenie vo piatok o 16.00 hod. 

  

Prihlásenie na kurz:  maximálny počet účastníkov kurzu je 10. 

Kurzovné:  -  pre členov ZCHOK 69,- € vrátane DPH 

- ostatní 99,- € vrátane DPH   

- v cene sú zahrnuté všetky suroviny a pomôcky potrebné na 

spracovanie mlieka 

Ubytovanie:  individuálne (odporúčame: Motores RS Kyjov - 0907 424 005) 
Strava:           individuálne.  

 

Podmienkou účasti na kurze je zaslanie prihlášky a úhrada kurzovného na základe 

predfaktúry, ktorú Vám zašleme na Váš e-mail po prijatí prihlášky 

na adresu Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Skuteckého 19 

974 01 Banská Bystrica 

 

Obsah kurzu: 

V teoretickej časti budú vysvetlené požiadavky na kvalitu mlieka a hotových syrov, na hlavné 

princípy technológie výroby viacerých druhov syrov, na technické zabezpečenie a pomocné 

látky a na chyby syrov. V praktickej ukážke  spoločne vyrobíme aspoň 3 druhy syrov 

a viaceré ovčie nápoje. Všetky výrobky si spolu vyhodnotíme. Doporučujeme priniesť 

i vlastné výrobky na spoločné zhodnotenie. 

Bližšie informácie: 

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo 

Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica 

tel.: 0905 406 283 

zchok@zchok.sk 
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PRIHLÁŠKA 
 

Záväzne sa prihlasujem na  

 

Kurz netradičného spracovania ovčieho mlieka  

04. – 06. apríl 2018 

 
 

 

 

 

 

Meno a priezvisko účastníka:  …........................................................................................ 

 

Organizácia:    ............................................................................................ 

 

Adresa: …..................................................................................................................................... 

 

Telefón: …..............................................  e-mail: ........................................................................ 

 
 

 

 

Podpis: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Prihlášku zasielajte poštou, faxom, e-mailom  na: 

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo 

Skuteckého 19 

974 01 Banská Bystrica 

zchok@zchok.sk 

tel./fax 048/413 50 27 
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