
  DOMÁCÍ PÁLENKU ČI MOŠT 
  Z VAŠEHO OVOCE?

Zelená Bohdaneč s.r.o.
285 25 Bohdaneč 140

tel.: 739 539 858
604 211 088 

www.agnesprodukty.cz

VSAĎTE NA TRADICI:
více než 12 let pro Vás vyrábíme kvalitní ovocné pálenky a mošty – díky této tradici Vám můžeme 
nabídnout nejširší služby – například příjem čerstvého  ovoce i hotových kvasů, příjem jakéhokoliv 
druhu ovoce pro pálení v jakémkoliv množství, moštování bez i s pasterizací - možnost prodloužit  
si trvanlivost Vašeho moštu, výkup ovoce apod.
Proto AGNES - ZELENÁ BOHDANEČ.

VSAĎTE NA ČISTÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ:
protože pouze v takovém prostředí mohou vznikat opravdu kvalitní a čisté výrobky.  
Proto AGNES - ZELENÁ BOHDANEČ.

VSAĎTE NA KVALITU:
díky nedávným investicím se můžeme pochlubit nejmodernější technologií pro příjem a zpracování  
ovoce a ještě kvalitnějšími destilačními přístroji. Změny uvidíte na první pohled na našich  
výrobcích ve kvalitě a chuti. Díky investicím do budoucna jsme schopni pro Vás držet ty nejnižší 
možné ceny. Přesvědčte se sami! 
Proto AGNES - ZELENÁ BOHDANEČ.

VSAĎTE NA VLASTNÍ ÚSUDEK, NEDEJTE NA „BABSKÉ ŘEČI“:
vlastní úsudek si nejlépe uděláte, když máte možnost výrobce přímo navštívit, podívat se jak daný 
výrobek vzniká a samozřejmě jej ochutnat. U nás před Vámi dveře nikdy nezavřeme – podívat se  
můžete na celou výrobu. Navíc můžete navštívit naši nově zřízenou koštovnu s posezením  
a možností ochutnat cokoliv Vás zaujme.
Proto AGNES - ZELENÁ BOHDANEČ.

ANO!!! ALE KDE?
Několik rad pro Váš výběr:

Když se řekne slivovice... pak jedině AGNES!
Když se řekne mošt... pak jedině AGNES!



nejmodernější technologie ve zpracování ovoce zajistí nejvyšší kvalitu  

a nejvyšší výtěž, 100% přírodní produkt, bez chemické konzervace,  

bez dalšího doslazování, trvanlivost až 1 rok

ČERSTVÝ MOŠT Z VAŠEHO OVOCE 
-NA POČKÁNÍ 
minimální množství dodaného ovoce je 20 kg.  
Pěstitel si sám nalévá mošt do přivezených 
obalů (PET láhve, demižony, apod.) 
Cena od 4,50 Kč/kg

PASTEROVANÝ ČERSTVÝ  
MOŠT Z VAŠEHO OVOCE 

díky jemné pasteraci prodloužíme 
trvanlivost Vašeho moštu na celou 

další sezónu. Váš mošt si odvezete v 
obalech Bag-in-box, které zaručí jeho 

čestvost. Cena vč. obalu Bag-in-box 
od 110,- Kč/5litrů. Po předchozí 

telefonické objednávce k této službě  
zaručujeme minimální čekací dobu!!!

PRODEJ  
ČERSTVÉHO MOŠTU 
do vlastních nádob, 
prodej vždy v sobotu  
a neděli,  
cena od 15 Kč/litr

AGNES - Zelená Bohdaneč s.r.o.
Bohdaneč 140, okr. Kutná Hora

Kontakt: Jan Kadlec: 604 211 088, kadlec@zelenabohdanec.cz
Miroslav Fišer: 739 539 858

PRODEJ PASTEROVANÉHO MOŠTU  
v obalech bag-in-box  

od 150 Kč/5litrů

NOVINKA

BOHDANEČSKÁ MOŠTÁRNA

MOŠTUJEME JABLKA, HRUŠKY 

PO DOMLUVĚ I JINÉ DRUHY OVOCE I ZELENINY

Jde to i bez  

vlastního ovoce!

PASTEROVANÝ ČERSTVÝ MOŠT   
PŘI DODÁNÍ MENŠÍHO MNOŽSTVÍ OVOCE 

pasterovaný mošt v obalech Bag-in-box Vám můžeme  
vyrobit i z menšího množství. Dostanete pak čistě  

ovocný mošt z vybraných plodů. Zde však nebude mošt  
pouze z Vašeho ovoce, várka bude doplněna ovocem  

ostatních pěstitelů, kteří si vybrali tuto službu.  
Cena moštu je i zde od 110,-Kč/5litrů.


