Značka
+
Druh mléka

Šlehání
+
Latte art

Složení
+
Chuť

Dostupnost
+
Cena

mléko se šlehá velmi dobře,
hladina je pěkně lesklá, hustá a
bez bublinek, latte art se s ním
kreslí lehce a výsledný obrázek
má krásné, zřetelné kontury
Body: 5 z 5

voda, celozrnný oves* 10 %,
sójové boby* 2 %, slunečnicový
olej*, mořská sůl* (* - z
ekologického zemědělství)
Body: 5 z 5

síť drogerií
od 1,65 €
Body: 5 z 5

Oatly Barista: ovesný
nápoj, neslazený

mléko se velmi dobře a lehce
šlehá, pěna je lesklá, hustá a bez
bublinek, kreslí se s ním výborně a
latte art vypadá stejně jako při
použití kravského mléka
Body: 5 z 5

voda, oves 10 %, řepkový olej,
regulátor kyselosti: fosforečnan
draselný, uhličitan vápenatý,
fosforečnan vápenatý, jódovaná
sůl, vitamíny D2, riboflavin, B12
Body: 4 z 5

specializované obchody a e-shopy
od 2,60 € do 3,80 €
Body: 3 z 5

Body&Future: rýžový
nápoj, neslazený

mléko se nedá vůbec našlehat,
zůstává stále řídké s bublinkami
a bez hustší pěny, takže není
možné vytvořit žádný latte art
ani mléčnou pěnu na vrchu
Body: 1 z 5

pramenitá voda, rýžová mouka
12,5 %, řepkový olej, vápník,
emulgátor: slunečnicový lecitin,
mořská sůl, stabilizátor: guma
gellan, vitamín D3
Body: 2 z 5

dm BIO Barista: ovesnosójový nápoj, neslazený

síť hypermarketů
od 1,70 € do 1,99 €
Body: 5 z 5

Celkové
hodnocení

Lehce dostupné mléko se super
složením a za fakt příjemnou
cenu. Dobře se šlehá a používá
k latte art, a také výborně chutná.
SPOLU: 15 bodov

Výborné baristické mléko, které se
skvěle hodí na latte art, ale
patří k těm dražším a také
méně dostupným.
SPOLU: 12 bodov

SPOLU: 8 bodov

Značka
+
Druh mléka

Šlehání
+
Latte art

Složení
+
Chuť

Dostupnost
+
Cena

Celkové
hodnocení

Sproud Barista: hrachový
nápoj, slazený

velmi dobře se šlehá, mléčná pěna
je pěkná a hustá, bez problémů
se s ním dá kreslit i latte art,
výsledek podobný jako
u kravského mléka
Body: 5 z 5

voda, řepkový olej, hrachová
bílkovina 2,5 %, agavový sirup,
regulátor kyselosti: fosforečnan
draselný, uhličitan vápenatý,
fosforečnan vápenatý, bezlepkový
ovesný olej, přírodní aroma, sůl,
vitamíny D, B2 a 12
Body: 3 z 5

specializované obchody a e-shopy
od 2,99 € do 3,50 €
Body: 3 z 5

SPOLU: 11 bodov

EcoMil Barista: mandlový
nápoj, slazený

mléko se šlehá dobře, pěna na
první pohled hezká bez bublinek,
latte art se s ním kreslí snadno,
ale kontury jsou méně výrazné,
než u ovesných mlék
Body: 4 z 5

voda, mandle* 2,5 %, třtinový
cukr*, tapiokový škrob*,
slunečnicový olej*, hrachová
bílkovina*, stabilizátor: gellan
guma, přírodní vanilkové aroma*
(* - z ekologického zemědělství)
Body: 2 z 5

specializované obchody a e-shopy
od 2,80 € do 3,49 €
Body: 2 z 5

SPOLU: 8 bodov

Alpro: sójový nápoj,
slazený

šľahá sa veľmi dobre, pena
je naozaj krásna, hustá a bez
bubliniek, výsledný latte art je však
v menšom kontraste a nie sú až
tak dobre vidieť kontúry
Body: 4 z 5

pitná voda, loupané sójové boby
8 %, cukr, regulátory kyselosti:
fosforečnany draselné, uhličitan
vápenatý, aroma, mořská sůl,
stabilizátor: guma gellan, vitamíny
B2, B12, D2
Body: 4 z 5

síť drogerií a hypermarketů
od 1,99 € do 2,80 €
Body: 5 z 5

Chutné, dobře dostupné mléko
za výhodnou cenu. Přestože není
baristické, dobře se šlehá i
se s ním tvoří latte art.
SPOLU: 13 bodov

