


Češi jedí čím dál zdravěji. Stále ale ve spotřebě zeleniny zaostáváme  
za vyspělejšími státy Evropy. Naším posláním je přispívat k tomu,  
aby Češi jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny  
nejlepší možné chuti. Dopřávejte si chuť a čerstvost zeleniny  
z Farmy Bezdínek každý den. Váš život bude nejenom chutnější,  
ale hlavně zdravější!

The Czech diet is gradually becoming healthier. However, in terms  
of vegetable consumption, we are lagging behind the more developed  
European states. Our mission is to contribute to Czechs and Slovaks  
to eat 12 months a year more locally grown vegetables with the best 
possible flavour. Treat yourself every day to the taste and freshness  
of vegetables from Bezdínek Farm. Your life will not only be more  
flavourful but most importantly: healthier!



MINI CHERRY OVÁLNÉ
RAJČÁTKO EXTRA SLADKÉ,
VOLNÉ

> 9 ° BRIX

10–12 G

Obsah cukru
Sugar content

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Chuťově vyvážená mini oválná
cherry rajčata. Mimořádně sladká,
šťavnatá a plná chuti.

Exceptionally popular baby 
plum extra sweet tomatoes.
Ideal for a crunchy snack.

BABY PLUM EXTRA 
SWEET TOMATOES, 
LOOSE

40 G

8–10 CM

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Průměrná délka plodu
Average lenght

BABY OKURKA / OKURKA 
VELIKOSTI BABY PRO 
NEJMENŠÍ

Šťavnatá a křupavá okurka menšího 
vzrůstu plná vitamínů je vhodná jako 
rychlá a výživná svačinka.

Juicy and crunchy petite cucumbers 
full of vitamins that are great for  
a quick nutritious snack.

BABY CUCUMBERS / 
BABY-SIZE CUCUMBER 
FOR THE YOUNG ONES



EXCELENTNÍ CHUŤ
Pěstujeme nejchutnější  

prémiové odrůdy.

EXCELLENT TASTE
We grow the most delicious  

and premium varieties.

VYPĚSTOVÁNO V ČESKU
Poctivě a s láskou tam,  

kde jsme doma.

CULTIVATED IN THE CZECH REPUBLIC
Cultivated with honesty and love  

in a place we call home.

S OHLEDEM K PŘÍRODĚ
Používáme biologickou  

ochranu rostlin. 

NATURE IN THE FIRST PLACE
We use biological protection  

of plants.

Z KEŘÍKU ROVNOU NA TALÍŘ
Plně zralá zelenina je u Vás  

za pár hodin od sběru.

FROM THE VINE TO THE PLATE
Ripened vegetables are with you  
within a few hours upon harvest.

VRACÍME DO OBCHODŮ  
ČESKOU ZELENINU.

WE ARE RETURNING CZECH 
VEGETABLES TO CZECH STORES.

Na farmě Bezdínek pěstujeme celoročně ty nejchutnější odrůdy rajčat a okurek. Sbíráme je, až opravdu 
plně dozrají. Čerstvá rajčata a okurky dodáváme do českých obchodů jen několik hodin po jejich sběru. 
Pěstujeme v organickém substrátu, zaléváme dešťovou vodou a proti škůdcům používáme biologickou 
ochranu. Zaměstnáváme na 150 místních lidí v jednosměnném provozu většinou od pondělí do pátku. 

Součástí naší farmy je prodejna zeleniny a ukázkový skleník, kde návštěvníky rádi seznámíme s tím,  
jak pěstování rajčat a okurek na naší farmě probíhá. 

Za projektem stojí zlínská technologická skupina NWT, která je největším dodavatelem produkčních  
skleníků v Česku a má s jejich výstavbou a provozem několikaleté zkušenosti u nás i na Slovensku.

At the Bezdínek Farm, we cultivate the most delicious varieties of tomatoes and cucumbers  
all year round. We pick them only after they really mature. Fresh tomatoes and cucumbers  
are delivered to Czech stores within hours upon harvest. We grow our vegetables in an organic  
substrate, we use rainwater and we use biological protection against pests. We employ  
150 local people in single-shift operations mostly from Monday to Friday.

Part of our farm is a vegetable shop with a sample greenhouse where visitors  
are welcome to explore how tomatoes and cucumbers are grown on our farm.

With many years of experience building and operating greenhouses in the Czech and Slovak  
Republics, standing behind this project is the technology group NWT from Zlín, Czech Republic.  
NWT is the largest producer of production greenhouses in the Czech Republic.



MINI CHERRY EXTRA SLADKÉ NA VĚTVIČCE
Prémiové mini cherry extra sladké rajče na větvičce. 
Mimořádná chuť v kombinaci s excelentní prezentací.

Premium extra sweet mini cherry tomatoes 
on the vine. Exceptional taste combined with 
outstanding presentation.

MINI EXTRA SWEET CHERRY 
TOMATOES ON THE VINE > 10 ° BRIX 12–14 G

Obsah cukru
Sugar content

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

300–350 G

18–22 CM

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Průměrná délka plodu
Average lenght

With highly juicy skins and 95% water 
content, these are ideal ghydration 
supplements to your diet.

MEDIUM-LENGTH  
CUCUMBERS

MIDI / STŘEDNĚ 
DLOUHÁ ŠŤAVNATÁ
OKURKA

Vyniká velmi šťavnatou  
dužinou a z hlediska obsahu 
vody (95 %) je vhodným  
hydratačním doplňkem  
našeho jídelníčku.



MINI OKURKA 
S VÝJIMEČNOU CHUTÍ

Dodá skvělou chuť každému salátu a zároveň 
je šťavnatou nízkokalorickou svačinkou.

The great taste of each salad  
in a juicy low-calorie snack.

MINI CUCUMBER WITH 
EXCEPTIONAL FLAVOUR

80–100 G 15 CM
Průměrná 

hmotnost plodu
Average fruit weight

Průměrná 
délka plodu

Average lenght

VĚTŠÍ KEŘÍKOVÉ RAJČE 
S CHARAKTERISTICKÝM 
STRAPÁČEM

> 4 ° BRIX

120–140 G

Obsah cukru
Sugar content

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Lahodná keříková rajčata. 
Skvělý parťák nejen v kuchyni.

Delicious vine tomatoes. Great 
companion not only in your kitchen.

VINE TOMATOES WITH 
A CHARACTERISTIC TASSEL



+420 702 153 552 
info@farmabezdinek.cz

IČ/ID: 255 55 740 
DIČ/VAT ID: CZ25555740

Farma Bezdínek s. r. o.,  
K Bezdínku 1515,  
735 53 Dolní Lutyně,  
Česká republika 
GPS:  49.913N, 18.444E

STOJÍ TAKÉ ZA PROJEKTY:
STANDS BEHIND PROJECTS:

WWW. FARMABEZDINEK.CZ


