
Tisková zpráva 
 
Dvě nové faremní mlékárny ve Zlínském kraji vám nabízejí své kvalitní bio 
výrobky 
   
(10. 8. 2015 ve Starém Hrozenkově) Od letošního léta mohou zájemci zavítat na některou ze 
dvou ekologických farem v kraji, které zprovoznily zcela nové faremní mlékárny a vyrábějí 
pestrou škálu mléčných bio výrobků z kravského mléka. První malou mlékárnu uvedla letos do 
provozu Farma Kudlov s.r.o. u Zlína, druhá vznikla nedávno ve společnosti Javorník-CZ s.r.o. 
ve Štítné nad Vláří. Oba podniky hospodaří ekologicky, pamatují tedy na přírodu a pohodu 
zvířat, ale i na naše zdraví. Spotřebitelé mohou bio mléko i různé bio výrobky zakoupit už přímo 
na obou farmách. Postupně se jejich produkce dostane jistě i do obchodní sítě.        
 
Farma Kudlov s.r.o. u Zlína  www.farmakudlov.cz chová několik dojnic plemene Pinzgau. Zvířata 
se od jara do podzimu pasou, dojí se přímo na pastvě. Zákazníkům nabízejí mléko pasterované i 
nepasterované. Vyrábějí z něj také tvaroh, čerstvý sýr solený, kořeněný i nakládaný, dále sýr pařený, 
tažený v bocháncích ve slaném nálevu, zaplétaný do copu nebo balený jako závitky s kořením. Vše 
v bio kvalitě. Farma obhospodařuje asi 360 hektarů a chová kromě krav na mléko i masný skot 
plemene Aberdeen Angus. Prodej mléčných výrobků je zajištěn na farmě ve všední dny od 8,00 do 
16,00 hodin. V sobotu od 8,00 do 12,00 hodin. V neděli a ve svátek nepravidelně po domluvě.  
 
Druhou faremní mlékárnu uvedla nedávno do provozu ekofarma Javorník-CZ s.r.o. ze Štítné nad 
Vláří www.javor-st.cz. Otevřela v červenci zároveň i vlastní farmářskou prodejnu, kde své 
mlékárenské a pekařské výrobky nabízí zákazníkům. Najdete v ní pasterizované mléko, tvaroh, čerstvé 
měkké sýry, balkánský sýr, ale třeba i hermelín, zákys nebo jogurtové nápoje. Opět vše v bio kvalitě. 
Firma je vybavena i pro zajištění rozvozu výrobků. Ve farmářské prodejně můžete zakoupit také 
výrobky z vlastní pekárny, která zatím však ještě není v ekologickém režimu. Otevírací doba 
farmářské prodejny je od úterý do pátku od 6,30 do 16,30 hodin, kromě polední přestávky v čase od 
11,30 do 12,30 hodin. Prodej mléka možný do vlastních nádob v úterý a pátek od 6,30 hodin do 8,00 
hodin. Případné objednávky či dotazy můžete zaslat na e-mail  objednávky@javor-st.cz nebo vyřídit 
na telefonu 731 210 485.  
Javorník-CZ s.r.o. chová na mléko český červenostrakatý skot. Obhospodařuje ekologicky kolem 1700 
hektarů. Má i vlastní sady, další rostlinnou produkci i doplňkovou produkci sirných knotů a svící. 
K dispozici je rovněž nedávno zrekonstruovaný Penzion Javorník, který nabízí ubytování nebo 
možnost pořádání různých oslav či akcí. 
 
Další informace o ekofarmách, výrobcích a prodejcích biopotravin ve Zlínském kraji a na Hodonínsku 
najdete v regionálním Katalogu ekologického zemědělství na stránkách Informačního střediska pro 
rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. ze Starého Hrozenkova www.iskopanice.cz. Ve zmíněném regionu 
je už více než 400 ekologických zemědělců a přes 50 registrovaných zpracovatelů – výrobců 
biopotravin. Někteří z nich se představí brzy i na Bělokarpatském biojarmarku ve Velké nad Veličkou 
dne 22. srpna 2015, který se koná každoročně v rámci festivalu Ozvěny Horňácka.  
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