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POTRAVINY 
V ŽIVOTNÍ FORMĚ
Nabízejte je vždy čerstvé stabilně po celý rok.

Dodáváme 365 dní v roce · díky kořenům vydrží dlouho čerstvé · rychlá 

logistika · vyberte si balení, jaké vám vyhovuje · držíme pro vás stálé ceny
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PROČ AQUAPONIE

V době, která přeje kvalitě, vám bude náš sortiment silnou konkurenční 

výhodou. Lokální potraviny s takto výraznou chutí, výživností a celkovou 

vitalitou totiž lze ve zdejších podmínkách získávat jen naší cestou: 

aquaponickým zemědělstvím.

Na novodobých farmách Future Farming jsme toto zemědělství uvedli do 

značně čilého pohybu. Za využití nových technologií i inovativních postupů 

podporujeme přirozenou symbiózu rostlin a ryb, na jejímž konci jsou 

produkty takové, jaké příroda vždy chtěla plodit: naprosto čisté, bez postřiků 

či napouštění chemií. 

Produkty Farmia Food, potraviny povzbuzující apetit.

VODA NA MLÝN 
PRO KAŽDÉHO, 
KDO PRACUJE S JÍDLEM

je mi ctí, že vám prostřednictvím tohoto katalogu mohu představit něco takto mimořádného: 

první aquaponické potraviny ryze české produkce. Listujte si rostlinami, které rostou jako 

z vody, nebo se ponořte do nabídky ryb zdravých jako řípa. Račte se přesvědčit o působivém 

kouzlu Farmia Food – neposkvrněných plodů moderního přístupu k pradávným metodám 

zemědělství.

Dominantou naší nabídky jsou odrůdy salátů a bylin, které díky aquaponii sklízíme 

i s kořenovým systémem. Díky tomu je zvládáme dodat v životní formě – ve stavu 

umožňujícím udržet rostlinku plně čerstvou klidně i deset dní po zakoupení. Tím přitom 

výčet kvalit Farmia Food teprve začíná. V zázračném světě aquaponie je stále co objevovat, 

co obdivovat, čím se opájet. Spolu s kolegy jsme připraveni být vám v něm zabydlenými 

průvodci, které máte neustále nablízku. Rukolu na to.

MILÍ MILOVNÍCI GASTRONOMIE,

S PŘÁNÍM DELIKÁTNÍ CHUTI
TOMÁŠ KRIGL 
obchodní ředitel Farmia Food s.r.o.
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Zatímco běžné pěstování si žádá nárazové hnojení, aquaponický 

systém rostlině zajistí přísun výživy po celou dobu růstu. Zcela 

přirozeně, rozkladem zplodin vzniklých při metabolismu ryb.

LISTOVÁ ZELENINA
CRISPY ZELENÝ · CRISPY ČERVENÝ 
DUBÁČEK COUSTEAU



foto: Rijk Zwaan

LISTOVÁ ZELENINA → SALANOVA CRISPY – ZELENÝ
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SALANOVA CRISPY – ZELENÝ
Crispy je lahůdka, která má zvuk. Šlechtic mezi saláty nás vedle svěže sladké chuti či půvabně 

načechraného vzhledu špičatých lístečků dost možná nejvíce baví svou návykovou křupavostí. 

Oblíbili jsme si ho také pro jeho přípravu, která je až trapně jednoduchá: jediným pohybem 

odříznete spodní část, růžice se rozpadne a jednotlivé lístečky mohou na talíř. Vynikající.

Nařasené
křupavé listy

Velmi dobrá 
trvanlivost



12 13

SALANOVA CRISPY – ČERVENÝ
Crispy zraje do křupava, žádný křupan ale není. Ve světě salátů je šlechticem, který kromě 

návykově zvučné struktury nádherných listů oslňuje svěží nasládlostí. Hodně nás baví také tím, 

jak skvěle spolupracuje v kuchyni: jediným pohybem odříznete košťál a růžice se rozpadne na 

jednotlivé lístečky. Bravo, drazí šlechtitelé!

Pěkný barevný 
kontrast

LISTOVÁ ZELENINA → SALANOVA CRISPY – ČERVENÝ

foto: Rijk Zwaan
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LISTOVÁ ZELENINA → SALANOVA DUBÁČEK – COUSTEAU

SALANOVA DUBÁČEK – COUSTEAU
Dubáček má něžnou povahu. Měkoučký jako pírko, lehounce nahořklý, chuťově trochu do oříšku, 

dělá vlídnou společnost nejen míchaným salátům, ale také sýrům, houbám a rybám; sluší mu to 

třeba s lososem nebo kaprem. Výborně vychází i s česnekem (jakýmkoli) nebo chilli papričkami 

a radost udělá i v nejedné polévce. Jednejte s ním citlivě – zaslouží si to.

Velká hustota 
listů
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LOLLO BIONDO – LIMEIRA

SALANOVA HLÁVKOVÝ - 
HILBERT

LOLLO BIONDO – LOZANO

LOLLO BIONDO – LUGANO

ENDIVIE POVIJNICE VODNÍ

PAK CHOI

FRISÉE

MANGOLD - NAŤ

BATOLKA PROROSTLÁ

LISTOVÁ ZELENINA → DALŠÍ

CRYSTAL – LALIQUE

SALANOVA BATAVIA – 
CARAVEL



191918

BYLINKY
PAŽITKA PRAŽSKÁ · MÁTA PEPRNÁ

Očistné, ozdravné, oblažující. Tyto bylinky z našich vodních záhonů 

čerpají hlubokou a dávnou sílu, kterou rády propůjčí i vám. Sílu chutí, 

vůní i imunity. Jen vůči nim samotným se tělo brání obtížně…
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BYLINKY → PAŽITKA PRAŽSKÁ

PAŽITKA PRAŽSKÁ
Tohoto neúnavného čertíka je v aquaponických sklenících radost hlídat. Víme, že se nám za 

to odvděčí nádherně pikantní vůní, výrazně svěží chutí i hotovou náloží vitamínů, a to opakovaně 

v bohatém množství. Pažitkou nahrazujeme cibuli všude, kde to je na místě – ve slaných 

pokrmech, salátech, pomazánkách, omáčkách, polévkách… Klidně bychom ji sekali i do kávy bez 

kofeinu. Jistě by nás probrala lépe, než leckterý smrťák.
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BYLINKY → MÁTA PEPRNÁ

MÁTA PEPRNÁ
Věhlasné drsňačce se v aquaponických sklenících líbí tak, že je v nich schopna dorůstat 

do velikosti malých keřů. My říkáme: Jen houšť. Už pro tu její nádherně větrnou, elektrizující 

kořenitost, která letní drink povýší na chladivý elixír a ze zimních čajů dělá děla proti nachlazení. 

A tak vám teď mátu peprnou nabízíme v té nejlepší formě, udržovanou celoročně v optimálních 

podmínkách.



PETRŽEL LISTOVÁ 
KADEŘAVÁ (NAŤ)
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BAZALKA ČERVENÁ

CELER ŘAPÍKATÝ (NAŤ)BAZALKA PRAVÁ

KORIANDR SETÝ

LIBEČEK LÉKAŘSKÝ

MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ BARBORKA OBECNÁ

POTOČNICE LÉKAŘSKÁ 
(ŘEŘICHA)

ČESNEK MEDVĚDÍ

ŠRUCHA ZELNÁ 
(PORTULÁK)

BYLINKY → DALŠÍ

ŠALVĚJ
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MICROGREENS
ŘEDKVIČKA · RUKOLA

Příroda svolila, abychom i z mini-zeleniny získávali maximum. 

Microgreens v sobě nesou vitalitu novorozených, včetně nálože 

vitamínů, minerálů a dalších zázračných živin. S čistou chutí do života 

v jakémkoli období.
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MICROGREENS → ŘEDKVIČKA

ŘEDKVIČKA
Peprně palčivá klasika nám roste tak čile, že nám přirostla k srdci. Milujeme ji na poctivém 

venkovském krajíci s máslem, chtěli bychom ji ve všech salátech, v pomazánkách to natře 

každému pečivu. Půvab jsme našli též v její nati, kterou dáváme do polévkových krémů a pesta. 

Sáhneme po ní vždy, když jsme nachlazení, a chroupeme ji i preventivně: proti rakovině, cévním 

a srdečním onemocněním nebo proti obyčejné chřipce. Doporučujeme.
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MICROGREENS → RUKOLA

RUKOLA
Úžasný životabudič z jižanských krajin dodá příjemně nahořklý říz nejednomu pokrmu. 

Pozvedá úroveň zeleninových salátů, je vítaným zpestřením v italském rizotu a těstovinách, 

skvěle okoření smoothie, hodí se k masu a dalším vařeným pokrmům, velkou parádu zvládne 

udělat v bagetce i jen tak na chlebu s máslem. Rukola je udatným bojovníkem proti únavě a řadě 

onemocnění (včetně nádorových) a probouzí též apetit sexuální.
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MICROGREENS → DALŠÍ

JEČMEN

FAZOLE ADZUKI ALFALFA (VOJTĚŠKA)

HOŘČICE

ŘEPKA KEDLUBEN

HRÁCH

ČOČKA

SLUNEČNICE

ŘEŘICHA

MUNGO

BROKOLICE
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RYBY
PSTRUH DUHOVÝ · SUMEČEK AFRICKÝ

Ryby chováme v přirozeně čištěné vodě, což jednoznačně poznáte 

na kvalitě jejich masa. Bez zápachu, jasně jemnější a celkově 

chutnější než klasický výlov. A to i ve srovnání s nabídkou rybářských 

sádek.
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RYBY → PSTRUH DUHOVÝ

PSTRUH DUHOVÝ
Tento pstruh je nóbl rybka, která boduje sama o sobě. Měkoučké masíčko a osvěživě jemná 

chuť nežádají složitých úprav. Ať už je řeč o českém receptu po mlynářsku, který si vystačí 

s moukou a olejem, o francouzské pichotte, pracující s plátky těsta a česnekem, o italských 

filátcích v mléčné marinádě nebo o maďarském fíglu s mandlemi a vínem. Mimochodem: duhák 

na šampaňském už zlomil srdce nejednomu gurmánovi. Nám taky!
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RYBY → SUMEČEK AFRICKÝ

SUMEČEK AFRICKÝ
Sláva takzvaného keříčkovce strmě stoupá i v našich krajích, kde v popularitě čile doplul 

lososa. Ani trochu se nedivíme. Sumeček africký může nabídnout něžně růžové maso jemné 

chuti, krásně pevné a díky optimálnímu množství tuku plně šťavnaté, ať už je podrobíte smažení, 

pečení, dušení, pošírování nebo grilování. Díky minimu kostí je ideální pro filetaci a navíc není cítit 

typickou rybinou, takže se zavděčí i dětským strávníkům. Díky, Afriko!
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Farmia Food s.r.o. je členem skupiny firem Future Farming s.r.o.

SPOLEČNĚ JSME SE PONOŘILI 
DO VÝJIMEČNĚ PŘÍRODNÍHO 
ZPŮSOBU ZEMĚDĚLSTVÍ
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UKAZUJEME 
KOUZLA PŘÍRODY
Zázraky přírody v nejčistší podobě.
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AQUAPONICKÉ PRODUKTY POD 
DROBNOHLEDEM ODBORNÍKŮ



BRNO

Kaly

Heršpice
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DVĚ FARMY ZAJIŠŤUJÍ
ÚRODU PO CELÝ ROK

T. + 420 601 525 724 

E. obchod@farmiafood.cz

1. Farma Kaly 

2. Farma Brno – Dolní Heršpice

Farmia Food s.r.o. si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení měnit a upravovat sortiment aquaponických produktů. 
Farmia Food s.r.o. si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto katalogu bez předchozího upozornění.



POTRAVINY POVZBUZUJÍCÍ APETIT 
WWW.FARMIAFOOD.CZ


