
Měníme se, 
abychom pro Vás byli ještě lepší
Milí strávníci, vážení rodiče, starostové, naši příznivci a podporovatelé, 

rádi bychom Vám i touto cestou představili zásadní bio a farmářskou novinku, která přispěje 
ke zdraví dětských strávníků, podpoří správný, tradiční pastevní chov zvířat a pomůže udržovat 
naši českou přírodu pro další generace. 

Od 1. února 2023 nově ve všech našich 236 školních restauracích Primirest servírujeme 
certifikované bio hovězí, které doplňujeme masem z farem a českých chovů. Umělá hnojiva, 
chemické postřiky a hormony nahradili u našeho dodavatele AGRO Měřín zdravým rozumem 
a citlivými srdci farmářů. Kladný vztah ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě, který pravidelně 
kontrolujeme, přispívá k péči a zachování životního prostředí. 

Co byste o hovězím v restauracích Primirest měli vědět?

Skot z plemene Charolais, které se chová výhradně pro bio maso, se pase na stráních kolem 
Sobotína v Jeseníkách. Dodávky do restaurací Primirest částečně doplňují ještě kusy 
z ekologických farem a volných chovů v Herálci a v Chlumku u Měřína. 

Všechny pastviny mají přívod čerstvé vody a zároveň se na nich zvířata mohou schovat 
do přirozeného stínu. Na horských loukách navíc roste mnoho aromatických bylin a málo 
květin, což významně příznivě ovlivňuje chuť masa. Absolutně bezstresové prostředí 
na farmách, kde je navíc naprosto vyloučeno užívání antibiotik, hormonů a jiných GMO surovin, 
má mimořádně pozitivní vliv i na trvanlivost masa. 

Bio kvalitu potvrzují ISO certifikáty, které jsou v případě tohoto masa nutné i pro jatka. 
Po porážce je maso označeno štítkem Produkt ekologického zemědělství, tedy biozebrou, 
a evropským označením ekologické produkce. Všechno hovězí maso od dodavatele míří 
přes centrální sklad Primirest v Praze do jednotlivých školních restaurací – vždy v přísně 
kontrolovaných teplotních a hygienických podmínkách.

Objemově dodávky doplňujeme hovězím z certifikovaných českých chovů našeho dodavatele 
AGRO Měřín, který garantuje vysokou kvalitu dodávaného masa.

Bližší informace (nejen o této novince) Vám ochotně poskytne vedoucí Vaší školní restaurace. 
Kontaktovat nás můžete i přes chytrý formulář, který najdete na stránce 
www.primirest.cz.

Přejeme Vám, ať Vám u nás pořád chutná 

Tým Primirest



Pro zdraví, Primirest
pro skvělou chuť, 
pro naši přírodu. „Ahoj kamarádi, kvalitní potraviny jsou půl zdraví a taky věřím, že když se k přírodě budeme

Ve všech našich 236 školních restauracích Primirest servírujeme certifikované 
bio hovězí, které doplňujeme masem z farem a českých chovů. Umělá hnojivá, 
chemické postřiky a hormony nahradili u našeho dodavatele AGRO Měřín 
zdravým rozumem a citlivými srdci farmářů. Kladný vztah ke zvířatům, půdě, 
rostlinám a přírodě, který pravidelně kontrolujeme, přispívá k péči a zachování 
životního prostředí.
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