Zdravje je naša
odgovornost

Meso »Izbrana kakovost – Slovenija« je plod odličnih rejskih praks in
visokih standardov v proizvodnji mesa ter je zato najbolj odgovorna izbira.

Kaj je Izbrana kakovost
Izbrana kakovost je nacionalna shema
kakovosti, ki kupcem zagotavlja nakup hrane
s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in
predelana v Sloveniji. Znak »Izbrana kakovost
– Slovenija« ne dopušča dvomov o poreklu
mesa – vzreja živali in proizvodni procesi pod
posebnimi pogoji potekajo v Sloveniji, torej v
naši neposredni bližini.

Zakaj je Izbrana kakovost
pomembna
Oznaka »Izbrana kakovost – Slovenija« jamči
sledljivost mesa od kupca nazaj do rejca
ter visoko stopnjo nadzora nad varnostjo
in kakovostjo. Meso izvira iz bližine, zaradi
kratkih transportnih poti ne izgublja na svežini
in kakovosti ter pomaga ohranjati naše
podeželje poseljeno in idilično. Z nakupom

slovenskega mesa izražamo tudi okoljsko
ozaveščenost, vplivamo na razvoj domačega
kmetijstva in živinoreje, vzdržujemo stopnjo
samooskrbe in pomagamo ohranjati delovna
mesta v domači živilskopredelovalni industriji.

Zakaj je slovensko meso
varno in kakovostno
Slovenija se še ponaša s tradicionalnimi
načini prireje mesa, ki ne vključujejo široke
uporabe farmacevtskih sredstev ter dodatkov
za hitrejšo rast in boljši izkoristek krme.
Prehrana živali temelji na doma pridelani
krmi in žitih, brez visokopredelanih stranskih
proizvodov živilske industrije ali odpadnih
surovin. Lokalno pridelano meso zagotavlja
tudi visoko stopnjo transparentnosti in
neposredno odgovornost dobaviteljev do
svojih kupcev.

Kako prepoznamo kakovostno
slovensko meso
Slovensko meso vrhunske kakovosti boste
prepoznali po znaku »Izbrana kakovost
– Slovenija«. Pravico do znaka lahko
pridobijo le tisti rejci in predelovalci mesa, ki
izpolnjujejo pogoje iz Specifikacije za meso,
potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ter so pridobili
certifikat s strani neodvisnih kontrolnih
organizacij. Poleg uradnega nadzora so torej
vsi certificirani nosilci dejavnosti podvrženi
dodatnemu dvostopenjskemu nadzoru.

Zakaj je pomembno, da izberemo
kakovostno slovensko meso

Z nakupom mesa, ki je pridelano in
predelano pod pogoji iz sheme Izbrana
kakovost, skrbimo za varno in kakovostno

prehrano, s tem pa tudi za svoje zdravje in
dobro počutje. Uživanje kakovostne hrane
je še zlasti pomembno za najbolj občutljive
skupine prebivalstva – otroke, mladostnike,
bolne in ostarele.

Nizka cena mesa in mesnih
izdelkov je lahko varljiva
Med številnimi ponudbami lahko najdete
tudi ceneno meso, vendar cena ne more
odtehtati tveganj, ki jih lahko prinaša meso iz
držav z manj doslednim nadzorom ter nižjimi
standardi v prireji in predelavi mesa.

Poskrbite za varno in
kakovostno hrano.
MI JO ZAGOTAVLJAMO,
VI IZBIRATE.

Prepričajte se pri svojih dobaviteljih:
PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, www.perutnina.si
PIVKA PERUTNINARSTVO d.d., Kal 1, 6257 Pivka, www.pivkap.si
PANVITA MIR d.d., Ljutomerska 28a, 9250 Gornja Radgona, www.panvita.si
CELJSKE MESNINE d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, www.celjske-mesnine.si
LOŠKE MESNINE d.o.o., Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, www.loske-mesnine.si
MESO KAMNIK d.d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik, www.anton.si
KRAS d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana, www.kras.si
PRŠUTARNA S‘ KRASA d.o.o., Lokev 9, 6219 Lokev, www.prsutarna-skrasa.si
KZ SEVNICA z.o.o., Savska c. 20/c, 8290 Sevnica, www.kz-sevnica.si
KZ METLIKA z.o.o., Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika, www.kz-metlika.si
KZ LAŠKO z.o.o., Sevce 16 a, 3272 Rimske toplice, www.kz-lasko.si

Za vsebino letaka je odgovoren GIZ mesne industrije Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana.
Kontakt: giz.mi@siol.net, tel. 041 790 853.

