Krátká informace, 19. 3. 2012

Příběh mléka od úplného začátku – Farma Milknatur se
představí v nejbližším díle cyklu Těžká dřina
Líně / Praha – Práce v zemědělství je tvrdá. Ve středu 21. března se o tom mohou přesvědčit diváci
televizního programu Prima Cool. Ten od 20.15 uvede další díl z cyklu Těžká dřina, tentokráte
s podtitulem v kravíně. Místem natáčení byla farma Milknatur z Líní na Plzeňsku. Televizní štáb
v čele s moderátorem Romanem Buťou si vyzkoušel a natočil úplný příběh mléka od inseminace či
rození telat až po stáčení mléka a rozvoz do plzeňských mlékomatů.
„Pořad by měl ukázat, že za každým litrem mléka je kus práce, a zejména divákům do 15 let
představit, jak vlastně vypadá kráva a jak vzniká mléko. Loni jsme si dělali vlastní spotřebitelský
průzkum a zjistili jsme, že 13 procent mladých se domnívá, že i pravé mléko vzniká smícháním prášku
s vodou, a tři procenta respondentů se domnívá, že kráva může mít i fialovou barvu,“ říká
místopředseda představenstva líňské farmy Pavel Šrámek.
Reality dokument Těžká dřina představuje divákům z blízka povolání, kde je i pro zkušené pracovníky
pořádně horko nebo kde práce není příliš voňavá. Štáb už tak absolvoval práci s čističi kanálů,
ošetřovateli v zoo, s báňskými záchranáři, skláři nebo s obsluhou provozu na zpracovávání odpadu.
Cyklus je inspirován americkou populární reality show Dirty jobs (Špinavá práce), kde americký
moderátor Mike Rowe představuje povolání, která by rozhodně drtivá většina populace nechtěla
dělat.







Farma Zemědělská Výroba Milknatur a. s. vznikla v roce 1993 jako nástupce Státního statku Úlice.
V chovu má víc než dvě stovky dojnic plemena Holštýn. Včetně jalovic a telat tvoří stádo přes čtyři sta kusů skotu.
Farma hospodaří ekologicky a používá pouze vlastní organická hnojiva z farmy.
Hlavním produktem je čerstvé šetrně pasterované mléko Milknatur, které nabízí od roku 2010 v mlékomatech a od
letoška jej také rozvážípřímo ke spotřebitelům do Plzně a okolních měst a obcí.
Od 27. 3. začne farma vyrábět i vlastní Milknatur Farmářský Jogurt (snímek v příloze).

Více na www.milknatur.cz a http://www.prima-cool.cz/tezkadrina/epizody/kravin
V případě dalších dotazů mne, prosím, kontaktujte: Jiří Kokoška, 605 217 881, kokoska@pr-west.cz

Když mléko, tak jedině Milknatur®!

