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JaromÄ›Å™ická mlékárna donedávna patÅ™ila francouzskému majiteli. Ten o ni ztratil zájem a snaÅ¾il se ji prodat. Nakonec
ji od tohoto sýraÅ™ského kolosu, spoleÄ•nosti Fromageries Bel, koupili dva tamÄ›j&scaron;í manaÅ¾eÅ™i. Jeden z nich, BedÅ
&Scaron;techer, ve firmÄ› Bel pÅ¯sobil uÅ¾ od jejího vstupu na Ä•eský trh v roce 2000. Druhým je Miroslav Suchý, který je záro
Å™editelem firmy. Oba vÄ›Å™í, Å¾e zákazníci je&scaron;tÄ› poznají poctivÄ› dÄ›lané mléÄ•né výrobky.

Aby svým zákazníkÅ¯m &scaron;la mlékárna naproti, upozorÅˆuje na zboÅ¾í také národní znaÄ•kou Klasa. Archivní sýr a
Ä•erstvý smetanový sýr Fénix se navíc mohou honosit znaÄ•kou Regionální potravina. JaromÄ›Å™ická mlékárna slaví letos 75 l
existence, a v&scaron;echny její produkty mají v názvu slovo "jaromÄ›Å™ický".
Ale co je hlavní: pÅ™eváÅ¾ná vÄ›t&scaron
výrobkÅ¯ neobsahuje barviva, stabilizátory a konzervanty - tedy takzvaná éÄ•ka. Vyrábí hlavnÄ› tvarohy a podle tradiÄ•ních
receptur i pomazánková másla. Mlékárna je jedním z prvních výrobcÅ¯, kteÅ™í se zapojili do nezávislého projektu CEFF.
Ten svým svým logem na obalech potravin zaruÄ•uje spotÅ™ebiteli, Å¾e výrobek neobsahuje Å¾ádné z kontroverzních "éÄ•ek"
nepouÅ¾ívají Å¾ádné konzervanty, umÄ›lá barviva a sladidla. V JaromÄ›Å™ické mlékárnÄ› si nepomáhají Å¾ádnými pÅ™ísad
jimiÅ¾ si potravináÅ™i bÄ›Å¾nÄ› usnadÅˆují a zlevÅˆují výrobu. Mezi tuzemskými mlékárnami jsou proto raritou.
Zatím se o
CEFF potravináÅ™i pÅ™íli&scaron; neperou. Hlavní dÅ¯vod je v tom, Å¾e podmínky pro udÄ›lení certifikátu CEFF nesplÅˆují. M
mlékaÅ™Å¯ jej kromÄ› JaromÄ›Å™ické mlékárny získala jen firma Italat, která podle pÅ¯vodní italské receptury vyrábí na jiÅ¾ní
MoravÄ› mozarellu, mascarpone a ricottu. Firmu, jak uÅ¾ napovídá samotný název, vlastní Ital...
A je&scaron;tÄ› nÄ›co
zajímavého: nezávislý test dvaceti másel prodávaných na Ä•eském trhu ukázal, Å¾e máslo z JaromÄ›Å™ic patÅ™í mezi
absolutní &scaron;piÄ•ku - co se kvality a chuti týÄ•e. Mezi hodnocená kritéria patÅ™ila kvalita, obsah tuku a vody, analýza
aroma, chuÅ¥, barva, vÅ¯nÄ›, neÅ¾ádoucí látky a dal&scaron;í. TÅ™i vylosovaní výherci, kterým bude zaslán poukaz na MÄ›s
výrobky JaromÄ›Å™ické mlékárny
Tassanyiova zavináÄ• seznam.czkatachyon zavináÄ• seznam.cz dadyr zavináÄ• seznam.cz HODNÄš ÚSPÄšCHÅ®
"JAROMÄšÅ˜ICKÝM"a dobrou chuÅ¥ v&scaron;em výhercÅ¯m soutÄ›Å¾e o jejich výrobky!
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