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MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2015
Tisková zpráva
Třináctého ročníku soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“ se zúčastnilo 17 tuzemských výrobců, kteří
do hodnocení přihlásili celkem 52 výrobků, tedy o 6 více než v předchozím roce. Výrobky byly
hodnoceny celkem v 8 kategoriích:
1. tekuté mléčné výrobky včetně zakysaných
2. jogurty
3. máslo a mléčné pomazánky
4. tvarohy
5. přírodní sýry čerstvé a termizované
6. přírodní sýry zrající
7. tavené sýry a tavené sýrové výrobky
8. mléčné dezerty a speciality.
V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž „Novinky roku 2015“ v mléčné a v sýrové řadě.
Hodnocení za účasti 30 nezávislých porotců proběhlo 29. dubna na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky
VŠCHT Praha. Při hodnocení se posuzovala nejenom celková kvalita přihlášených soutěžních vzorků,
ale posuzována byla také obchodní rozšířenost na trhu, marketingové aktivity směřované na podporu
prodeje a také správnost značení výrobků podle platné potravinové legislativy.
U novinek hodnotily komise stupeň produktové, procesní a obalové inovace, zaměření na specifickou
cílovou skupinu, „nové“ výživové parametry, atraktivitu pro spotřebitele a také případný přínos pro
životní prostředí.
Jednou ze zajímavostí letošních novinek bylo zaměření na cílovou skupinu dospělých – např. mléčné
energetické nápoje či mléčné dezerty pro dospělé. V ochucených variantách výrobků se rovněž objevily
nové a poměrně zajímavé příchutě a ingredience – např. olivy, sušená rajčata, tzatziki, mango,
pomeranč, hruška, med či karamel. Nejvíce byly při letošní soutěži opět zastoupeny jogurty a sýry.
Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku 2015“ byly za přítomnosti zástupců veřejného života, médií
a samozřejmě odborníků a manažerů mlékárenského průmyslu a zemědělské prvovýroby, vyhlášeny
27. května na společensko-odborné akci „Oslava mléka“ v překrásném prostředí Rytířského sálu na

zámku v Kostelci nad Černými lesy. Účastníci si zde připomněli letošní „Světový den mléka“, který se
na podnět Mezinárodní mlékařské federace slaví každoročně již od roku 1957, tedy letos již po osma
padesáté. Zástupci úspěšných mlékárenských podniků zde převzali diplomy za oceněná místa
v jednotlivých soutěžních kategoriích, vyhlášen byl také letošní absolutní vítěz soutěže, dvěma
výrobkům bylo uděleno ocenění „Novinka roku 2015“ a zástupci novinářů předali ještě své „Ceny
médií“.
V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil Českomoravský svaz mlékárenský nový ročník soutěže o
„Mlékárenský výrobek roku 2016“.

A. VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH
Pořadí

Výrobek

Přihlašovatel

Bodové
ohodnocení

Tekuté mléčné výrobky včetně zakysaných - 8 výrobků – uděleny 3 diplomy
1.
2.
3.

Energetický jogurtový nápoj BIG SHOCK
černý rybíz
Selské čerstvé mléko
Energetický jogurtový nápoj BIG SHOCK
mango s pomerančem

Bohušovická mlékárna a.s.

93,8

Mlékárna Kunín a.s. / Lactalis
Bohušovická mlékárna a.s.

90,3
89,3

Mlékárna Valašské Meziříčí
spol. s r.o.
Polabské mlékárny a.s.
Polabské mlékárny a.s.

84,6

Jogurty – 11 výrobků; udělují se 3 diplomy
1.
2.
3.

Smetanový jogurt z Valašska – jahoda s
vanilkou
Řecký jogurt bílý 5 % tuku
Řecký jogurt vanilka 4 % tuku

84,4
81,6

Másla a mléčné pomazánky - 4 výrobky; udělen 1 diplom
1.

Roztíratelné máslo z Vysočiny

Lacrum Velké Meziříčí s.r.o.

84,3

Mlékárna Hlinsko a.s.

68,0

Tvarohy – 4 výrobky; udělen 1 diplom
1.

TATRA – Tvaroh tučný min 8,4% tuku

Přírodní sýry čerstvé a termizované – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy
Lučina
TPK s.r.o. – závod Sedlčany
1.
Čerstvý sýr Rajče - bazalka
Kromilk a.s.
2.

89,7
80,8

Přírodní sýry měkké, polotvrdé a tvrdé – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy
1.
Gran Moravia, plátky 150g
Orrero a.s.
2.
Sedlčanský Selský Hermelín
TPK spol. s r.o., závod Sedlčany

93,7
93,3

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky – 5 výrobků; udělen 1 diplom
1.
Smetanito s uzeným sýrem
BEL Sýry Česko a.s.

71,3

Mléčné dezerty a speciality – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy
1.
Pribináček Mixík Kakao/banán
TPK spol. s r.o. – závod Pribina
2.
Pribináček - káva
TPK spol. s r.o. – závod Pribina

76,9
75,9

B. NOVINKA ROKU 2015 - soutěžilo 15 výrobků

Mléčná řada
1.
2.
3.

Roztíratelné máslo z Vysočiny
Energetický jogurtový nápoj BIG SHOCK
černý rybíz
Řecký jogurt bílý, 5 % tuku

LACRUM Velké Meziříčí s.r.o.
Bohušovická mlékárna a.s.
Polabské mlékárny a.s.

Sýrová řada - soutěžilo 13 výrobků
1.
2.
3.

Gran Moravia plátky 150g
Giuncata con Olive
Sedlčanský Hermelín Nugetky

ORRERO a.s.
ORRERO a.s.
TPK spol. s r.o. závod Sedlčany

C. ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 2015
Energetický jogurtový nápoj BIG SHOCK
černý rybíz

Bohušovická mlékárna a.s.

93,8 bodů

D. CENA MÉDIÍ 2015

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2015 – CENA MÉDIÍ
1.
Provolone Pikante
2.
Imperiál
3.
Čerstvé mléko z Valašska

27. května 2015
ing. Jiří Kopáček, CSc. - předseda
Českomoravský svaz mlékárenský
info@cmsm.cz
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ORRERO a.s.
LAKTOS a.s.
Mlékárna Valašské Meziříčí
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