Výkup lesních hub 2016
Obecná pravidla výkupu lesních hub
společnosti Holoubek & pravnuci s.r.o

Čerstvé houby - kvalita, zpracování, skladování
Sbírejte pouze houby, které dobře znáte, červivost 0%, plísně a hmyz 0%, bez cizích příměsí
jako jsou jehličí, kamínky apod.
Hřibovité houby musí být vždy na polovinu diagonálně rozkrojeny, aby bylo zřejmé, že
plodnice není červavá. Pozor na ulomení klobouku od třeně, náš zákazník si pak není jistý,
zda je to noha od hřibu smrkového nebo např. od hořčáku.

Vykupujeme především:
Hřib smrkový, borový nebo dubový dělíme na dvě jakostní třídy:
I. jakost – pouze mladé plodnice, to znamená, že musejí být zespoda bílé.
II. jakost – plodnice jsou zespoda však již žlutozelené.
Všechny houby musejí být 100% zdravé, pevné a tvrdé konzistence.
Liška obecná
Hřibovité houby – hřib hnědý, křemenáče a hřib strakoš
Další houby viz tabulka níže.
Skladování: pokud nejdete rovnou z lesa k nám, uložte je max. 8 hodin do ledničky nebo do
temna a chladu při 1-6 st.C. Při skladování jej ukládejte do max. dvou řad na sobě, aby na
spodní vrstvu hub nebyla vyvíjena příliš velká zátěž.

Vykupované druhy lesních hub.
Vykupované houby.

Čerstvé

Sušené

Smrž obecný (Morchella esculenta)

ANO

ANO

Smrž špičatý (Morchella conica)

ANO

ANO

Kotrč kadeřavý (Sparassis crispa)

ANO

NE

Lošák (lišák) zprohýbaný (Hydnum repandum) - velikost plodnice max. 10 cm

ANO

NE

Liška obecná (Cantharellus cibarius) - celá (u sušených i čerstvých hub)

ANO

ANO

Liška bledá (Cantherallus pallescens) - celá (u sušených i čerstvých hub)

ANO

ANO

Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides) - celý (u sušených i čerstvých hub)

ANO

ANO

Hřib hnědý (Boletinus badius) *

ANO

ANO

Hřib smrkový (Boletus edulis) *

ANO

ANO

Hřib dubový (Boletus reticulatus) *

ANO

ANO

Hřib klouzek strakoš (Suillus variegatus) *

ANO

ANO

Kozák březový (Boletus scaber - Leccinum scabrum) *

NE

ANO

Kozák habrový (Boletus (Leccinum) carpini) *

NE

ANO

Křemenáč březový (Boletus (Leccinum) versipelle) *

ANO

ANO

Křemenáč osikový (Boletus aurantiacus - Leccinum aurantiacum) *

ANO

ANO

Ryzec smrkový (Lactarius deterrinus) **

ANO

NE

* Čerstvé plodnice musí být diagonálně rozkrojené.
** Ryzce musí být bez nohou. Hlava max. 10 cm

V roce 2016 směsi hub nevykupujeme - pouze samostatné druhy!
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Sušené houby - kvalita, zpracování, skladování

Sbírejte pouze houby, které dobře znáte, červivost 0%, plísně a hmyz 0%, nepřipálené,
vlhkost max. 8 % - při zmáčknutí musí houby praskat, bez cizích příměsí jako jsou jehličí,
kamínky a především VLASY!! Doporučujeme při manipulaci s houbami mít pokrývku hlavy.

Vše na plátky min. 3 cm dlouhé a do cca 0,5 cm široké, bez žádného prachu a drobků. Čím
delší plátky tím lépe.
Doporučujeme při VELKÉ opatrnosti dosušit houby v troubě při 40-50 oC, min. 3 hodiny zničí se tím zárodky hmyzu. Jedná se o obecné doporučení, záleží na vlhkosti, síle plátků i
druhu houby, kterou dosušujete, proto stále hlídat!!!

Sušené houby musí mít typickou vůni bez cizích zápachů, vykupujeme houby max. 6 měsíců
od sběru. Poslední možný výkup sušených hub v tomto roce je 18.12.2016.

Výjimka je u smržů – ty vykupujeme pouze celé hlavičky s délkou nohy max. 1 cm. Pozor na
záměnu s Kačenkou českou!

Skladování: skladujte v temnu a suchu v max. relativní vlhkosti 65% při teplotě do 20 oC.

V roce 2016 nevykupujeme směsi hub - pouze samostatné druhy!
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Výkupní ceny.
Platíme hotově, u sušených hub je cena stanovena dle druhu a kvality, u čerstvých se cena stanovuje
na daný týden/den. Pro aktuální informace o cenách volejte 00420 777 153 600.
Orientační výkupní ceny:
Čerstvé houby v rozmezí 30 - 600 Kč/Kg.
Sušené houby v rozmezí 200 - 4000 Kč/Kg.

Kde a jak vykupujeme.
Holoubek & pravnuci s.r.o
V areálu statku "Jízdárny zámek Skalice"
Bohumilice 1
384 81 Čkyně
Bližší informace na: +420 777 153 600.
Holoubek & pravnuci s.r.o
Velkotržnice Lipence
K Radotínu 492
Hala č. 37
156 00 Praha 5
Po-Pá vždy od 9:00 do 16:00 hod. VŽDY PŘEDEM ZATELEFONOVAT.
Ne 9:00 do 11:00. VŽDY PŘEDEM ZATELEFONOVAT.
Bližší informace na: +420 777 153 600

Sušené houby ze vzdálenějších míst vykupujeme poštou tímto způsobem:
1) Zašlete nám sušené houby s číslem Vašeho bankovního účtu poštou na adresu.
Holoubek a pravnuci s.r.o, K Radotínu 492, Praha 5, 156 00 Lipence.
2) V případě, že kvalita hub není v rozporu s naší specifikací viz výše, zašleme Vám peníze na č.ú.
3) V případě, že kvalita hub je v rozporu s naší specifikací viz výše, zašleme Vám houby zpět.
Hiršl Pavel – jednatel
Holoubek & pravnuci s.r.o
Velkotržnice Lipence
Hala č. 37
K Radotínu 492
156 00 Praha 5
Gsm: +420 777 153 600
Tel/fax: +420 222 513 797
Email: obchod@holoubekapravnuci.cz

V Praze 8/2016.

