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Naše cesta vstříc portfoliu s výživovými benefity



AMBICE VIZE
POTRAVINY 

BUDOUCNOSTI
Z ROKU 2020

① VÍCE POTRAVIN ČISTĚ 
ROSTLINNÉHO PŮVODU

④MÉNĚ POTRAVINOVÉHO
ODPADU

② VÍCE VÝROBKŮ S VÝŽIVOVÝMI 
BENEFITY

③ VÍCE UDRŽITELNĚ ZÍSKÁVANÝCH 
SUROVIN

⑥MÉNĚ PLASTU

⑤MÉNĚ CUKRU, SOLI A
KALORIÍ

CÍLE PRO ZDRAVĚJŠÍ  A UDRŽITELNĚJŠÍ GLOBÁLNÍ POTRAVINOVÝ SYSTÉM



Příklady nových výrobků

S vysokým obsahem bílkovin

Bez přídavku cukrů & Zdroj bílkovin

Vegan



Nutriční standardy

✓pro různé kategorie výrobků

✓ interní výživová kritéria 

✓maximální hladiny „obávaných“ živin 

✓nastaveny  na velikost 1 porce

✓vychází z doporučení WHO

✓pravidelně revidovány
Náš cíl:

✓ zlepšit výživové hodnoty a chut´
✓ zlepšit výživové zvyklosti
✓ usnadnit výběr spotřebitelům
✓ Motivovat, edukovat, inspirovat
✓ komunikovat výživové benefity 

na obale 

K čemu slouží:

✓ vývoj a inovace
✓ reformulace receptur
✓ splnění legislativních 

podmínek pro výživová a 
zdravotní tvrzení



Nutriční standardy pro mražené krémy

✓ dětské zmrzliny v souladu s 
KIDS kritérii na porci 
(splněno v 2020)

✓ 95 % zmrzlin ≤ 22 g cukru/porce
✓ 95 % zmrzlin ≤  250 kcal/porce

(cíl: do konce roku 2025)



Reformulace pod značkou Míša

na příkladu novinky Míšánek Tvaroh



Cíl reformulace pod značkou Míša

Zlepšit výživové údaje & složení současného výrobku Míša

tvarohový 55 ml tak, aby nový výrobek:

✓ splnil všechny tři výživové parametry EU Pledge pro dětskou

kategorii zmrzlin

✓ splnil Unilever nutriční kritéria pro dětské zmrzliny, která

vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace

(WHO) (tj. jedna porce obsahuje maximálně: 110 kcal, 12 g

cukru, 3 g nasycených mastných kyselin)

✓ splnil legislativní podmínky pro výživové tvrzení Zdroj bílkovin

✓ obsahoval vysoké množství tvarohu



Výsledkem reformulace je novinka Míšánek Tvaroh

✓ zmrzlina s vysokým množstvím tvarohu, tj. 65 % tvarohu!

✓ mléčná zmrzlina bez kakaové polevy

✓ menší porce 32 ml

✓ zmrzlina s vylepšenými výživovými údaji, zejména výrazné snížení nasycených

mastných kyselin a energie

✓ zmrzlina splňující tvrzení Zdroj bílkovin, výživové parametry pro EU Pledge pro

dětskou zmrzlinu a Unilever nutriční kritéria pro dětskou zmrzlinu

✓ jednoduchého složení s velmi malým obsahem přídatných látek

✓ bez přidaných barviv a aromat

✓ bez alergenů v křížové kontaminaci

65% 
tvarohu



Složení výrobku Míšánek Tvaroh

Složení: TVAROH (65 %), cukr, 
SMETANA, sušené odtučněné 
MLÉKO, voda, emulgátor (mono-
a diglyceridy mastných kyselin), 
stabilizátory (guma guar, 
karubin). Bez lepku. Zdroj bílkovin.



Míšánek sortiment



Míšánek Tvaroh uspěl u odborné veřejnosti

① Kladně zhodnocen v nezávislém testu organizace “Vím, co jím”, která 
srovnávala dětské nanuky

„Vítězem testu dětských zmrzlin s mléčnou složkou se stal Míšánek Tvaroh, který měl kromě 
řady jiných pozitivních hodnocení i nejvyšší obsah bílkovin.“

Zdroj: https://www.aktivneazdrave.cz/test-potravin/50/Srovnavaci-analyza---detske-nanuky/

② Cena za reformulaci  od Potravinářské komory 2021



Úspěšná komunikace spotřebitelům

✓ vysoký obsah tvarohu, zdroj bílkovin

✓ český původ

✓ v rámci strategie „o kousek lepší“ podporuje sázení stromů & třídění obalů 



Děkuji za Vaši 
pozornost!


