
Koutek regionálních potravin nově v prodejnách MJM agro, a. s. 

Naši zákazníci mají od podzimu 2021 možnost nakoupit v Litovli, Šternberku a 

Olomouci nejen krmiva, hnojiva a hospodářské potřeby pro vlastní chovy a zahrady, ale také 

výpěstky a produkty lokálních producentů z našeho regionu.  

Preference spotřebitelů směřuje k českým potravinám, které nemusí do místního obchodu 

cestovat Evropou a někdy i celým světem. Kromě ekologického aspektu mají spotřebitelé 

lokálních potravin také mnohem reálnější informace o podmínkách a prostředí, ve kterých 

se potraviny produkují. Protože se skupina zákazníků se zájmem o původ a kvalitu potravin 

stále zvětšuje, rozhodli jsme se rozšířit sortiment vybraných prodejen MJM agro, a. s. o 3 

kvalitní regionální potraviny, které budou dostupné v podstatě po celý rok: 

Mouka ze Šternberka 

 

Mouka MJM agro, a. s., se vyrábí v obnoveném mlýně, který navazuje na mlynářskou tradici 

z roku 1793 a denně zpracovává 120 tun té nejkvalitnější potravinářské pšenice na 

technologiích od švýcarské firmy Bühler. Pšenice je vypěstována na Hané, a i proto má ty 

nejkvalitnější pekařské vlastnosti. Obilí je uskladněno a ošetřováno v našich obilních silech, 

pod naším dohledem a zodpovědností. Hladká mouka MJM agro, a. s., byla oceněna v roce 

2021 značkou Regionální potravina, která dává spotřebiteli jistotu, že si vybral kvalitní a 

poctivý výrobek. V prodeji je hladká, polohrubá i hrubá mouka v balení 1 kg. 

Jablka z Úsovska   

 

V podhůří Jeseníků nedaleko Klopiny se nachází rozlehlé ovocné sady akciové společnosti 

ÚSOVSKO. Kromě pěstování, sklizně a prodeje zdravého regionálního ovoce se společnost 

zabývá i dalším zpracováním ovoce na kvalitní mošty bez přídavku cukru a vody , i vlastní 

výrobou muesli tyčinek pod značkou FIT. Tyto produkty můžete také zakoupit v prodejnách 

MJM agro, a. s., a ochutnat různé typy a příchutě zdravého mlsání z ÚSOVSKA. 



Rajčata z Haňovic  

ZD Haňovice pěstuje ve vlastních sklenících cherry rajčata s důrazem na vyzrálost a úžasnou 

chuť, a to v kvalitě bez zbytkových pesticidů, která je srovnatelná s BIO produkty. Rajčata 

totiž nejsou chemicky ošetřována, biologickou ochranu zajišťují namísto chemie přirození 

škůdci rostlin. V prodejnách MJM agro nabízíme konkrétně odrůdu Angelle, balení 500 g je 

v papírové krabičce s plastovou fólií pro snadnou manipulaci. Tato odrůda má podlouhlý 

tvar, vyniká obzvláště sladkou chutí a je držitelem ocenění Regionální potravina 

Olomouckého kraje. 
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