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Smetanový sýr Fénix


    Svačte zdravě, žijte aktivně. 
!!

Pod jménem bájného ptáka, symbolu nesmrtelnosti, nabízí Jaroměřická mlékárna čerstvý 
smetanový sýr Fénix. Jedná se o sýr typu žervé připravený podle tradiční receptury výhradně 
z  kvalitního mléka českých farmářů. Fénix je ideálním doplňkem zdravého životního stylu. 
Neobsahuje žádné konzervanty, umělá barviva, sladidla ani jiné chemické přísady. Fakt, že se 
při jeho výrobě nepoužívají „éčka“, dokládá originální logo CEFF (Certified E-Friendly Food) 
umístěné na obalu. Navíc se sýr Fénix pyšní titulem Regionální potravina kraje Vysočina, který 
uděluje ministr zemědělství těm nejkvalitnějším lokálním produktům. 
!
Ochutnejte poctivý český sýr z malé mlékárny na jihu Vysočiny. Dopřejte si zdravou 
a chutnou svačinu. Zařaďte čerstvý smetanový sýr Fénix do svého jídelníčku.
!
V jednoduchosti je zdraví i chuť 
V  Jaroměřické mlékárně vědí, že dobrý sýr není žádná věda (ani chemie). Výroba naprosté 
většiny mléčných pochoutek se tu obejde bez nežádoucích přísad, tzv. „éček“.  
Složení sýru Fénix není nijak komplikované – smetana, mléčné kultury a sůl. Důsledkem je 
výjimečně lahodná chuť. Fénix lze skvěle kombinovat s čerstvým pečivem, ovocem, zeleninou 
nebo, chcete-li trochu zhřešit, i s kvalitní čokoládou. !
Svačte Fénix 
Základem zdravé životosprávy není hladovění, ale jeho opak – pravidelná strava. Odborníci 
doporučují jíst častěji a v menších dávkách. Tím, že tělu dopřejete každé dvě  tři hodiny jídlo, 
ztratí důvod ukládat si přebytečné tukové zásoby. Veškeré živiny se naučí zpracovávat 
průběžně. Právě proto je chybou zapomínat na svačiny. Do školy či do práce si přibalte sýr 
Fénix a můžete si být jisti, že tělu dodáte nejen potřebnou dávku energie, ale i zdraví 
prospěšné látky, kterými jsou například vitamíny obsažené v mléce. Navíc si určitě pochutnáte!  !!
Kdo ocení poctivou chuť bez „éček“  !
Fénix lze doporučit všem lidem, kteří chtějí vědět, co jedí, a kteří dávají přednost českým 
výrobkům před produkty nadnárodních koncernů. A současně lidem, jež dokážou ocenit 
poctivou chuť bez chemie. Je vhodný i pro bezlepkovou dietu a nabídnout  lze batolatům od 
ukončeného 8. měsíce. V  porovnání s mlékem, které se doporučuje podávat až od 3. 
narozenin, totiž děti smetanu v kombinaci s mléčnými kulturami lépe tráví. !!!!!!
Pro více informací kontaktujte PR support Jaroměřické mlékárny: Hana Laudátová, 
hana.laudatova@seznam.cz, +420775345950 



Fénix jako inspirace  !
Čerstvý smetanový sýr Fénix potěší nejen vyznavače zdravého životního stylu, ale i ty 
nejnáročnější gurmány. Pro svou jemnost a smetanovou chuť je oblíbenou přísadou celé řady 
delikátních pokrmů české i světové kuchyně. Dokáže výborně zjemnit hotový steak, ale i 
vykouzlit nadýchanou pěnu lahodného dezertu. Ze sýru Fénix můžete například připravit 
domácí cheesecake nebo obalované sýrovo-šunkové kuličky. Recepty na tyto i další dobroty 
naleznete na webu Jaroměřické mlékárny – www.mlekarna.cz. 
!
Běžně dostupná balení smetanového sýru Fénix: !
Fénix 100 g, doporučená cena: 18,90 Kč 
Fénix 180 g, doporučená cena: 27,90 Kč 
Fénix 200 g, doporučená cena: 29,90 Kč – akční zvýhodněné balení 
!
!
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