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Jen to nejlepší je pro vás dost dobré? Pak určitě vyzkoušejte Jaroměřický archivní sýr  – 
mimořádně lahodný 45% eidam s výraznou sýrovou chutí. Důkazem prvotřídní kvality sýra 
je i titul Regionální potravina kraje Vysočina. Jaroměřická mlékárna připravuje svůj archivní 
sýr podle tradiční receptury a výhradně z   domácích surovin. Minimální doba zrání 
v  jaroměřických sklepích je 3 měsíce. Kromě loga Regionální potraviny najdete na obalu 
Jaroměřického archivního sýru značku „Klasa A“ a certifikaci CEFF, která označuje potraviny 
bez nežádoucích „éček“. Právě tak se rodí Jaroměřický archivní sýr – bez chemie,ale 
s láskou. Více na www.mlekarna.cz !
!
Eidam, jak ho neznáte 
Běžné eidamy obvykle za lahůdku nepovažujeme, Jaroměřický archivní sýr však okamžitě 
překvapí svou hutnou typicky sýrovou chutí i delikátní vůní. Komise Ministerstva zemědělství, 
která Jaroměřickému archivnímu sýru udělila v  roce 2010 titul Regionální potravina kraje 
Vysočina, ocenila sýr právě pro jeho nadstandardní smyslové vlastnosti. Co stojí za lahodnou 
chutí? „Používáme výhradně kvalitní mléko od místních farmářů. Postup výroby nijak 
neurychlujeme, všechno má svůj čas. To je také důvod proč necháváme archivní sýr zrát 
přinejmenším 90 dní,“ říká Miroslav Hrazdil, manažer kvality Jaroměřické mlékárny. 
!
S péčí připraveno 
Eidam se v Jaroměřické mlékárně vyrábí už do dob jejího založení tedy od roku 1937. Postup 
přípravy se od té doby příliš nezměnil. Ve výrobnících se nejprve do mléka přidají sýrařské 
kultury a následně se mléko zasýří. Vzniklá hmota (sýřenina) se rozkrájí, odpustí se část 
syrovátky a přilije se horká voda, která vzniklé sýrové zrno zahřeje. Celý postup je nezbytné 
pečlivě dodržovat, aby hotový sýr splňoval všechny požadavky. Poté se sýrové zrno nalije do 
nerezových forem, lisuje se a hotová cihla sýra se vloží do solných lázní. Vysolený sýr se zabalí 
do fólie. Posledním krokem je zrání v pečlivě monitorovaných prostorách. 
!
6 lidí a 8 tun sýra 
V současnosti expeduje Jaroměřická mlékárna přibližně 8 tun sýra denně. Na toto množství je 
potřeba přibližně 80  000 litrů mléka. „Příprava sýra je u nás stále ještě z  velké části ruční 
práce. Představte si tu dřinu – těch osm tun sýra má za den v rukách jen šesti lidí,“ zdůrazňuje 
Miroslav Hrazdil. Bedřich Štecher, ředitel a majitel Jaroměřické mlékárny, doplňuje: „Každá 
cihla sýra u nás získá své číslo, takzvanou šarži, která skrývá její příběh – z jaké farmy pochází 
mléko, kdo a kdy na sýru pracoval.“  Nešidit suroviny a dát přípravě čas, který potřebuje, se 
vyplatí – odměnou je vynikající poctivá chuť. !
Pro více informací kontaktujte PR support Jaroměřické mlékárny: Hana Laudátová, 
hana.laudatova@seznam.cz, +420775345950 
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Žádná „éčka“ 
 
Jaroměřická mlékárna, ryze český výrobce, staví svou reputaci na kvalitě a tradičních 
postupech. Naprostá většina jejích produktů neobsahuje nebezpečná „éčka“ (o čemž svědčí 
certifikát CEFF) a nese označení „Klasa A“. Kromě Jaroměřického archivního sýra se titulem 
Regionální potravina pyšní ještě smetanový sýr Fénix. Značku Regionální potravina uděluje už 
čtvrtým rokem Ministerstvo zemědělství těm nejkvalitnějším zemědělským nebo 
potravinářským výrobkům, které zvítězily v krajských soutěžích. 
!
Delikatesa k vínu !
Jaroměřický archivní sýr, kvalitní uzrálý eidam, je k dostání v praktickém dvousetgramovém 
balení za doporučenou cenu 49,90 Kč. Výborně se hodí k bílému vínu, servírovat ho můžete 
například s  tmavým pečivem a kuličkami hroznů. Díky vkusnému obalu určitě udělá radost i 
jako dárek. 
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Výživové hodnoty na 100 g 
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Složení: mléko, jedlá sůl (nejvýše 2,5 %), mlékařské 
kultury

Energetická hodnota: 1442 kJ / 347 kcal

Bílkoviny: 25,5 g

Sacharidy: 0,5 g

Tuky: 26,5 g

Pro více informací kontaktujte PR support Jaroměřické mlékárny: Hana Laudátová, 
hana.laudatova@seznam.cz, +420775345950 


