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Prednost dajemo reji EKOLOŠKEGA mesa in
predelavi EKOLOŠKIH mesnih izdelkov iz
govejega, telečjega in jagnječjega mesa.
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pojem, ki nam pomeni druženje enako mislečih
deležnikov: kmetov, predelovalcev mesnin ter
potrošnikov.
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Povezujemo

Smo nosilci vzpostavitve mreže lokalnih akterjev za oskrbo prebivalcev
s hrano na urbanih območjih LAS.

.................................
Organiziramo odkup mleka, vklučenega v shemo”Izbrana kokovost”
in shemo “BREZ GSO”. Pri vseh shemah opravljamo strokovno svetovanje
in kontrolo.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

www.kz-lasko.si
00386 73 443 50
Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice
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Zgodovina, vizija in usmeritev Kz Laško z.o.o.

MESNINE

MESO
Cenimo ga zaradi mnogih nenadomestljivih bioloških
vrednosti, še posebno takrat, ko je vzrejeno na kmetijah z
omejenimi naravnimi dejavniki kmetovanja ter predelano
v meso in mesnine po shemi Izbrana Kakovost Slovenije.

Mesnine OKUS NAD OKUSI izražajo vso dediščino okusov slovenskega podeželja,
tradicijo domače predelave, povezanost lokalnega okolja v sožitju z neokrnjeno
naravo zelenih pašnikov.

KZ Laško je bila ustanovljena 8.3.1953 z združitvijo
manjših zadrug, s pripojitvijo podjetja Meso Laško v
letu 1960 in pridružitvijo Mestne klavnice in prekajevalnice Radeče v letu 1970. Današnjo teritorialno
podobo delovanja je zadruga pridobila s pripojitvijo
KZ Dol pri Hrastniku v letu 2002.
Zadruga je poslovno je razdeljena na enote:
• Predelava mesa,
• Kooperacija,
• Trgovina,
• Perutninarstvo,
• Transport.
Usmeritev poslovanja temelji na dolgoročnosti
delovanja in vzajemnosti akterjev prehranske verige:
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Vse odločitve lastnikov in zaposlenih so podrejene
zavedanju, da je zdrava, predvsem pa varna hrana,
osnovna pravica vsakega potrošnika, za KZ Laško pa
najpomembnejša obveza delovanja.
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