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EKOMILK z Frýdku-Místku sází na kvalitu
svých výrobků
Mlékárna EKOMILK s.r.o. z Frýdku-Místku patří mezi potravinářské podniky ,
které v posledních létech obdržely za své výrobky mnoho ocenění. Některé z nich jako
např. klasický český tvaroh, syrovátkové nápoje S-drink, smetany apod. byly,
nezávislými komisemi složenými z předních českých mlékárenských odborníků,
vyhodnoceny jako nejlepší mlékárenské výrobky v ČR . Dalších 6 výrobků ( jak
např. Čokotella, kyška, zakysaná smetana, kefírové mléko, smetanové jogurty) získaly
prestižní značku KLASA.
Za zmínku stojí , že v součastné době táto, na české poměry středně velká,
mlékárna z Frýdku Místku vyrábí více jak 30 druhů výrobků, které kromě toho,
že distribuuje na český trh, vyváží také do sousedního Polska a na Slovensko.
Společnost je také dodavatelem mléčných poloproduktů pro významné české podniky,
které své finální výrobky vyvážejí do celé Evropy. Kromě kvalitního tvarohu
vyráběného klasickou metodou a standardních mléčných produktů konzumního typu,
EKOMILK se snaží v poslední době prosadit také mléčnými specialitami typu
syrovátkových nápojů, které vyrábí ve 4 příchutích (piňa colada, malina citron,
mandarinka broskev, pomeranč). Jako jedna z mála mlékáren v ČR zakoupila novou
technologii na PET láhve díky čemuž může svému zákazníkovi nabídnout své výrobky
nejen v kelímcích, sáčcích, ale také v PET láhvích např. s moderní a velmi atraktivní
sleev etiketou.
V souvislostí se stále zvršujícími se požadavky na zdravotní nezávadnost
potravin management společnosti v letošním roce požádal nezávislou organizaci BVQi
o certifikaci, před léty zavedeného a používaného systému kritických bodů HACCP
( Hazard Analysis Critikal Point). Na základě proběhlého auditu Certifikační orgán
vydal osvědčení, že zavedený systém HACCP byl posouzen a shledán ve shodě
s požadavky Věstníku Mze č. 1/2001. Ověření způsobilosti systému HACCP nezávislou
třetí stranou je pro Ekomilk přínosem pro získání informací o účinnosti a efektivnosti
systému, zvýšení růstu kvality produkce a zprůhlednění a zvýšení stability výrobního
procesu. Nezanedbatelné je také prověření kompatibility systému kritických bodů
s praxi EU.
Svoji solidnost, Ekomilk jako výrobce a distributor mléčných produktů,
deklaruje tím, že zavedl a několik let používá systém managementu jakosti dle norem
ČSN EN ISO 9001: 2001. Tento systém pro zabezpečení volného pohybu zboží a zvýšení
vzájemné důvěry mezi dodavateli a odběrateli se společnosti v minulosti velmi
osvědčil a byl, a také je konkurenční výhodou v obchodních stycích. V poslední době
však stále častěji někteří významní odběratelé , především některé obchodní řetězce
v Česku a na Slovensku, vyžadují, aby jejích dodavatelé potravin byli certifikování dle
standardů mezinárodní organizace GFSI sdružující významné obchodní řetězce
a výrobce potravin z celého světa. Mezi tyto standardy patří např. normy BRC a IFS.

Pro Ekomilk jako firmu, které kvalita vyráběných mléčných produktů není cizí , toto
byla velká výzva jak prohloubit důvěru svých odběratelů. Začátkem dubna 2006
požádala renomovanou mezinárodní certifikační firmu EFSIS o provedení certifikace
svých provozů dle standardu BRC. Na základě úspěšného získání Certifikátu dle
standardu BRC Global Standard Food v nejlepší možné dosažitelné úrovni A,
se EKOMILK stal, jako jeden z mála potravinářských podniků v ČR, držitelem tohoto
významného dokumentu.

Ing.Stanislav KOŁORZ

