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dill, tako da zdaj veliko vlaga- merah vec kot potrebni v vsak
mo v nove pakirne linije,« po- danji prehrani.
jasnjuje Tomazin.
Odvzemanjesladkorja,
dodajanjevitaminov _
V Pomurskih rnlekarnah tudi
sicer sledijo novim prehran
skim srnernicam,ki zapovedu
jejo manjse vsebnosti sladkor
ja. Tako na trg prihaja nova li
nija jogurtov, ki jim bo na sto
gramov jogurta dodano manj
kot desetgramov sladkorja. Na
drugi strani izdelkom dodajajo
vitarnine,ki so V danasnjih raz-
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Novi trendovsld.izdelki
Se letos bodo predstavili nov iz
delek, pravzaprav rnlecni ob
rok, shake&go. »V Avstraliji je
navada, da otroci pred odho
dom v solo ali pa v soli spijejo
rnlecni napitek,ki so mu doda
ni vitarnini in vlaknine ter vse
buje vsa potrebna hranila za en
obrok.Je tudi brezglutena. Me
nim,da bi bil takizdelek dobro
dosel tudi tu. Zato ga bomo se
decembra predstavili na poli-
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varno in restavracijo,njegov je
Opera bar. »Tam lahko vidim,
pa tudi trendi na vseh velikih
svetovnih trgih so, da imajo
predvsem rnladi radi alterna
tivne rastlinske napitke. Ti so
primerni tudi za vegetarijance
in vegane ter za vse z laktozno
intoleranco. Tudi mi zelimo na
govoriti rnlado urbano popula
cijo in postati najvecji domaci
ponudnik tovrstnih napitkov.
Spomladi bomo ponudili na
pitke iz ovsa in iz riza,« nacrte
razkriva sogovornik.
Za rizev napitek so pridobill
evropski veganski certifikat v-
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vseh izdelkov. »Nasa embala

Prenovljena embalda
Poskrbeli so tudi za enotno in
sodobnejso podobo podjetja,
saj so prenovili ernbalazo prav

l! =�=�•evropska
f<

-' -· . -•

!

za je nastajala v raz\icnih ob
dobjih in zdaj je napocil cas,
da vsi nasi izdelki dobijo eno
tnejso podobo,da se tako ze na
prvi pogled vidi, da so to izdel
ki Pomurskih rnlekarn. Hkra
ti zelimo, da se ze prek emba"' laze prepoznajo nase vredno
te in poslanstvo, ko s tradici1:1 jo pa tudi inovacijami na mize
::1l prinasamo bele zaklade,« pra
� vi Tomazin.
�

a::
::,

i!l

�
�

E

Pomursko masloinskuta
imata vSloveniji vodilni
trini delet
Poleg njihovega mleka, ki je
znano pod imenom Pomursko
mlejko,staglavna izdelka mas
lo in skuta. Z njima v Sloveniji
dosegajo vodilni trzni delez in
ohranjajo tradicionalno recep
turo pridelave. Tako so se edi
ni vecji domaci ponudnik,kjer
skuto v celoti naredijo po tradi
cionalnem postopku - tudi pa
kirajo jo rocno -, s cimer ta oh
rani strukturo.
»Tudi pri siru ementalcu
se drzimo starih receptov in
smo celo v Evropi eni redkih,
ki ga naredijo v tradicionalnih
80-kilogramskih hlebcih,« pra
vi Anthony Tomazin.
Znova so zaceli izdelovati
tudi sir princ,ki po okusu spo
minja na parmezan, na tujih
trgih pa je najuspesnejsa nji
hova livada.

VH lot,.,. Horu.

Slovenske zeleznice

Altemativnirastlinsld.
napitki
Anthony Tomazin ima v las
ti tudi dva znana lokala - v Iju
bljanskem Neboticniku ima ka-

cah trgovin v Sloveniji. Najprej
bo na voljo v cokoladnem oku
su,nato bomo dodali vaniljo pa
se kaksen okus.Ashake&gone
bo namenjen samo domacemu
trgu,temvecga bomo predsta
vili tudi na nasih najvecjih tujih
trgih, torej na Hrvaskem, v Bo
sni,Makedoniji in na Kosovu,«
napoveduje sogovornik.

Pomurskemlekame soena redldh evropsldhmlekam, Id sir ementalec ponujajo vtradi
donalnlh 80-kilogramsldh blebdb. A obranjanjetradidje ni dovolj, treba seje prilagajatt
tudi novimnavadam porabnikov. Povetuje se prodaja paldranib,pa hldi 2e narezanib strov.
Zato zdaj vlagajo v nove paldme linije.
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Pomurske mleka111e
ob 75-letnici z novimi
trendovskimi izdelki
in prenovljeno podobo
UI mate)a bertoncelJ@ffnance.si
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Znalo!bamiseprilagajajo
sodobnimkupcem
»V preteklosti smo se osredo
tocali na kakovost izdelkov
in se premalo posvecali no
vim navadarn kupcev pa tu
di trgovcev. Ni dovolj, da so
izdelki dobri,morajo biti tudi
vsecno predstavljeni,embala
za mora biti lepa. Morda se po
membneje pa je, da v primer
javi z nekoc,ko smo kupovali
izdelke v vecjihkolicinah,zdaj
zelimo imeti run bolj sveze,
zato se porcije manjsajo. Ta
ko se povecuje prodaja paki
ranih,pa tudi ze narezanih si
rov in temu moramo slediti tu
di z nasimi pakiranji. Kupci si
pac poenostavljamo zivljenje
in raje kot velike kose kupuje
mo ze narezane. Tako pakira
ne izdelke pa tudi trgovci hra
nijo v hladilnih omarah in ni
treba,da jih postrezejo na de
likatesi. In temu smo v Pomur
skih mlekamah premalo sle-

Moja vizija je, da kupci izdelke
Pomurskih mlekarn enacijo z
vrhunsko kakovostjo, temelje
co na recepturi minulih znanj,
a ustvarjeno s sodobnimi teh
noloskimi pristopi,« razlaga so
govornik.
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VPomursldbmlekamab
letos praznujejo 75-letni
Vpreteklosti smo se v
co poslovanja. »Tradiclja,
znanje in zavzetost zapo
Pomursldhmlekamah
slenlh so neprecenljiva in
na kako
osredotocali
najvel:ja dodana vrednost
vost izdelkov in sepre
nalega podjetja. A gleda
mo tudi v prihodnost. Tra malo posvettllnovim
navadamkupcevpa
diclonalnim recepturam
dodajamo inovativnost
tudi trgovcev. Ni dovolj,
insodobnost, kar vse pri
da so lzdelld dobrl.
pomore k boljlim rezulta
tom. Letos bomo prodajo v morajo bitt tudi wetno
predstavlJent. embala
primerjavi z Jani povel:a
ll za dobrih deset odstot
mora blttlepa. Poleg
kov, dobil:ek pa podvoJW.
tega se povetujepro
Tudi za prihodnja leta na
daja pakiranih sirov.
l:rtujemo vsaj desetodsto
Zato zdaj vlagamo v
tno letno rast prodaje. Do
nove pakrine linije.
rasti nam bodo pomagall
osve!ena embalda, novi
postopki paldranja inno
vi trendovski fzdelld,« pra ■ Anthony ToJDidln,
vi Anthony Tomdin, la
dlrektor in lastnik
stnik in direktor Pomur
Pomursldhmlekam
sldb mlekam.
Avstralski Slovenec Anthony
Tomazin je Pomurske mlekar
ne, ki so bile v prisilni porav
navi, kupil pred dvema leto
ma. Prisilna poravnava je bila
letos jeseni zaradi uspesne pre
obrazbe podjetja predcasno
koncana. Sogovornik poudar
ja, da je do preobrazbe podje
tja prislo tudi zaradi velike pri
padnosti in znanja zaposlenih
- v mlekarni so bill zaposleni
ze starsi in stari starsi nekate
rih delavcev. V zadnjih dveh
letih so v tej tretji najvecji slo
venski mlekarni stevilo zapo
slenih povecali za 40, tako da
jih je zdaj 160. Letos jim bodo
zaradi boljsih poslovnih rezul
tatov in 75-letnice izplacali vis
jo bozicnico kot Iani.
Z nacrtovano rastjo proizvo
dnje je predvideno tudi,da bo
do v prihodnjih letih se dodat
no zaposlovali.
Uporabljajosamo
slovenskomleko
VPomurskihmlekarnahrnleko
kupujejo samo v Sloveniji inga
skrbno predelajo. »Drzimo se
poslanstva, ki ga najbolje ube
sedimo z nasim sloganom Be
Ii zakladi neokrnjene narave.

lzv�zniki.si
Najbol� iz Slovenije

Zgodbe o uspeSnih podjetj!h. kako j1m uspeva
in kaj nacrtujeJo. Vee na wwwiZVozntkisl.
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