
MLÉKÁRNA AGRALKA 

 

Od červnového spuštění provozu naší mlékárny jsme vyzkoušeli výrobu všech našich 

výrobků, které jsme si pro tuto první fázi naplánovali.  

V srpnu je naším cílem stabilizovat výrobu, tzn. vyrábět průběžně všechny výrobky, 

abychom měli pro prodej, co nejvíce z nich.  

 

Oblíbené jsou čerstvé sýry, jogurty, acidofilní nápoje překvapí příjemnou ostrostí 

chuti, nově vyrobený zákys byl vyprodán během několika hodin, přírodní i jahodový. 

Jejich smetanová, hladká chuť, když jsou zákysy nachlazené, je doslova opojná.  

 

Výrobkem s až neuvěřitelně pozitivním vlivem na Vaše zdraví je syrovátka. A co teprve 

ochucená a vychlazená..       Jsme přesvědčeni, že zaujme každého z Vás a rádi jí 

nahradíte přeslazené džusy. Tak dobře chutná. 

 

Hvězdou zaváděcích prodejů se stala zakysaná smetana. Její chuť a kvalita jsou 

doslova výjimečné, jak od Vás slyšíme. Proto děláme nyní všechno proto, aby byla na 

pultě co nejvíce. 

 

Právě toto jsou ty největší benefity, které ve výrobcích od nás najdete – kvalita a chuť. 

   Proč jsou naše výrobky tak dobré? 

 - proto, že je vyrábíme tradičními postupy 

 - proto, že mléko je od našich vlastních krav 

 - proto, že nechceme vyrábět z náhražek a soupeřit s výrobky za pár korun 

 - proto, že chceme prodávat výrobky, které nám i Vám chutnají 

 - proto, že svojí kvalitou podporují zdraví nás všech  

 

Pokud pro Vás není jídlo jen nutností k přežití, ale rádi si vychutnáte slastný pocit 

vyvolaný radostí Vašich chuťových pohárků na jazyku, rádi se přidáme do Vašeho 

jídelníčku, protože právě takové pocity Vám naše výrobky přinesou a budou přinášet. 

Abyste měli možnost vychutnat si naše výrobky, od srpna k Vám bude jezdit naše 

pojízdná prodejna. Má chladicí pulty, milou obsluhou a ohlásí se Vám výrazným 

zvoněním.  

Trasy budeme postupně rozšiřovat, a se starosty a starostkami Vašich obcí budeme 

hledat místa, která pro Vás budou k nákupu co nejpohodlnější. Limitem je jen velikost 

naší prodejny a stání na rovině, aby vše fungovalo, jak má. 

Užívejte si léto do sytosti, a když bude u Vás doma na řadě jídlo, volte takové, které 

Vám vyloudí na tváři úsměv ze skvělé chuti. 

 

 

Na shledanou, a dobrou chuť Vám přeje Vaše Agralka. 

 


