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STRAVOVÁNÍ

V chráněné krajinné oblasti Českého lesa naleznete široký sortiment medů různých šarží
a medových vín rozdílného stáří a příchutí. Výrobky jsou místní specialitou, které mohou sloužit jako
originální dárek z putování po Chodsku a Českém lese. Medové víno je vyrobeno studenou cestou,
a to pouze z medu a vody za použití selektovaných kvasinek. Oproti běžně dostupným medovinám
není nijak dochuceno a kvašení je vedeno tak, aby v hotovém nápoji zůstalo pouze minimální
množství zbytkového cukru. Je to lahodné víno s charakteristickým podtónem medové chuti. Naší
specialitou je medové víno archivní, které bylo vyrobeno v roce 2007. Toto víno je určené především
pro znalce, kteří mu budou ochotni věnovat náležitou péči. V nabídce naleznete také medy, které
pocházejí z včelnic, jejichž umístění bylo pečlivě vybráno. Díky tomu se v nich odráží zdejší příroda,
kterou si tak můžete připomenout i doma nad šálkem čaje oslazeného naším medem. Medy ihned
po vytočení ukládáme do chladírny, a tak si dlouhodobě uchovají své chuťové i léčivé vlastnosti. Med
stáčíme do sklenic podle jednotlivých šarží, aby měl spotřebitel přehled o tom, jaký med si kupuje.
Medová vína a medy jsou vyráběny na Pasečnici u Domažlic a také odtud, případně z nejbližšího
okolí, pocházejí veškeré používané suroviny.
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Veškeré naše výrobky si můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu na www.medovevino.cz. Pokud
nejste příznivci nakupování po internetu, stačí nám zavolat a vše potřebné domluvíme po telefonu.
Rádi u nás přivítáme také zájemce o prohlídku naší včelnice a výrobny vína. Součástí prohlídky
je také ochutnávka našich výrobků a případně jejich následné zakoupení. Nutná je pouze předběžná
domluva.

