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Za několik měsíců tomu bude 130 let od zahájení výroby Pravých olomouckých tvarůžků
v prostorách tvarůžkárny A. W., spol. s r. o v Lošticích. Ale tvarůžky patří do české kuchyně

neodmyslitelně již mnohem déle.

… tvarůžky pravé olomoucké jinak?

Pravé olomoucké tvarůžky

Od kdy tedy tvarůžky známe?
To nikdo neví. Ale prokazatelně se v okolí Olomouce vyrábějí již více jak 500 let. V Lošticích pak od r. 1876.

Jaký je rozdíl mezi tvarůžky a syrečky?
Žádný, na Moravě a ve Slezsku jsou to tvarůžky, v Čechách pak syrečky.

Co je tedy charakterizuje?
To, co je na nich zcela moderní i po 500 letech, jsou jejich vlastnosti. Vyrábějí se biotechnologicky bez konzervantů, bez tepelného
zpracování z netučného tvarohu získaného z kvalitního odtučněného kravského mléka. Mají minimální obsah tuku (do 1 % abso-
lutně) a splňují tedy požadavky racionální výživy. A k tomu mají báječnou vůni a chu�.

Je někde možno vidět, nebo lépe vybrat si z celého sortimentu Pravých olomouckých tvarůžků a výrobků z nich?
Ano, úplný sortiment najdete v naší podnikové prodejně v Lošticích a předem se o nich můžete dovědět vše zajímavé na našich we-
bových stránkách: www.tvaruzky.cz. Tam také najdete lehce prodejce, který je vám nejblíže.

BRAMBORÁK S TVARŮŽKY
800 g brambor, 150 g tvarůžků, 1 vejce, česnek, polohrubá mouka, sůl, 

pepř, majoránka

Brambory s tvarůžky nastrouháme,přidáme česnek utřený se solí, 
vejce, mouku a koření. Z takto vzniklého těsta sma-

žíme v oleji jednotlivé bramboráčky. 
Podáváme se zelným salátem.

LABUŽNICKÉ KOTLETY
4 libové kotlety, 150 g tvarůžků, cibule, sůl, koření, olej

Kotlety na okrajích nařízneme, naklepeme, osolíme, okořeníme 
a opečeme je na oleji z obou stran. Posypeme je nakrájenými tvarůžky 

a cibulí rozebranou na kroužky a přiklopené necháme chvíli zapéct. 
Kotlety podáváme s hranolky a zeleninovou oblohou.
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Obchodní kancelář: Šumavská 31, 612 54 Brno, tel/fax/zázn.: 541 211 532, e-mail: awbrno@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz

Vážení zákazníci, 
děkujeme vám za přízeň a přejeme vám krásné, pohodové Vánoce a š�astný nový rok.

Vynasnažíme se, aby vám naše výrobky stále chutnaly, 
a věříme, že zůstanete Pravým olomouckým tvarůžkům věrni.


