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dm BIO Barista: ovseno- 
sójový nápoj, nesladený

 

mlieko sa šľahá veľmi dobre,
hladina je pekne lesklá, hustá a 
bez bubliniek, latte art sa s ním 
kreslí ľahko a výsledný obrázok

má krásne, zreteľné kontúry
Body: 5 z 5

voda, celozrnný ovos* 10 %, 
sójové bôby* 2 %, slnečnicový 

olej*, morská soľ* (* - z 
ekologického poľnohospodárstva)

Body: 5 z 5

sieť drogérií
od 1,65 €

Body: 5 z 5

 
 

Ľahko dostupné mlieko so super 
zložením a za fakt príjemnú cenu. 
Dobre sa šľahá a používa na latte 

art, a tiež výborne chutí.
SPOLU: 15 bodov

 
Oatly Barista: ovsený 

nápoj, nesladený

mlieko sa veľmi dobre a ľahko 
šľahá, pena je lesklá, hustá a bez 
bubliniek, kreslí sa s ním výborne 
a latte art vyzerá rovnako ako pri 

použití kravského mlieka
Body: 5 z 5

voda, ovos 10 %, repkový olej, 
regulátor kyslosti: fosforečnan 
draselný, uhličitan vápenatý, 

fosforečnan vápenatý, jódovaná 
soľ, vitamíny D2, riboflavín, B12

Body: 4 z 5

špecializované obchody a e-shopy
od 2,60 € do 3,80 €

Body: 3 z 5

 
 

Výborné baristické mlieko, ktoré 
sa skvelo hodí na latte art, ale

patrí k tým drahším a tiež
menej dostupným.
SPOLU: 12 bodov

 
Body&Future: ryžový 

nápoj, nesladený

mlieko sa nedá vôbec našľahať, 
zostáva stále riedke s bublinkami
a bez hustejšej peny, takže nie je  

možné vytvoriť žiaden latte art
ani mliečnu penu na vrchu

Body: 1 z 5

 
pramenitá voda, ryžová múka
12,5 %, repkový olej, vápnik, 

emulgátor: slnečnicový lecitín, 
morská soľ, stabilizátor: guma 

gellan, vitamín D3
Body: 2 z 5

 

sieť hypermarketov
od 1,70 € do 1,99 €

Body: 5 z 5
 

SPOLU: 8 bodov
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Sproud Barista: hrachový 

nápoj, sladený 

veľmi dobre sa šľahá, mliečna 
pena je pekná a hustá, bez 

problémov sa s ním dá kresliť 
aj latte art, výsledok podobný

ako pri kravskom mlieku
Body: 5 z 5

voda, repkový olej, hrachová 
bielkovina 2,5 %, agávový sirup, 
regulátor kyslosti: fosforečnan 
draselný, uhličitan vápenatý, 

fosforečnan vápenatý, bezlepkový 
ovsený olej, prírodná aróma, soľ, 

vitamíny D, B2 a 12
Body: 3 z 5

špecializované obchody a e-shopy
od 2,99 € do 3,50 €

Body: 3 z 5
SPOLU: 11 bodov

 
EcoMil Barista: mandľový 

nápoj, sladený

mlieko sa šľahá dobre, pena na 
prvý pohľad pekná bez bubliniek, 

latte art sa s ním kreslí ľahko,
ale kontúry sú menej výrazné,

ako pri ovsených mliekach
Body: 4 z 5

voda, mandle* 2,5 %, trstinový 
cukor*, tapiokový škrob*, 

slnečnicový olej*, hrachová 
bielkovina*, stabilizátor: gellan 

guma, prírodná vanilková aróma* 
(* - z ekologického 

poľnohospodárstva)
Body: 2 z 5

špecializované obchody a e-shopy
od 2,80 € do 3,49 €

Body: 2 z 5
SPOLU: 8 bodov

 
Alpro: sójový nápoj, 

sladený

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, lúpané sójové bôby
8 %, cukor, regulátory kyslosti: 

fosforečnany draselné, uhličitan 
vápenatý, aróma, morská soľ, 

stabilizátor: guma gellan, vitamíny 
B2, B12, D2
Body: 4 z 5

sieť drogérií a hypermarketov
od 1,99 € do 2,80 €

Body: 5 z 5

 
 

Chutné, dobre dostupné mlieko
za výhodnú cenu. Hoci nie je 

baristické, dobre sa šľahá
aj sa s ním tvorí latte art. 

SPOLU: 13 bodov


