
MLIJEKO I MLIJEČNI 
PROIZVODI 
SA ZNAKOM MLIJEKO 
HRVATSKIH FARMI 

MINISTARSTVO 
POLJOPRIVREDE



O mlijeku…
Mlijeko je jedna od 
najdragocjenijih namirnica 
prirode koja je bogata hranjivim 
tvarima te kao takva neophodna 
za uravnoteženu prehranu djece 
ali i odraslih. Poznato je da je 
mlijeko najbolji prirodni izvor 
kalcija, no on jednako tako štiti 
crijeva, dok se kozje mlijeko 
preporuča za jačanje imuniteta, 
liječenje i jačanje pluća kao i u 
borbi protiv tuberkuloze. 

Mlijeko hrvatskih farmi neobvezni je sustav označavanja 
Hrvatske poljoprivredne agencije s ciljem informiranja 
potrošača o podrijetlu proizvoda u cilju zaštite i jačanja domaće 
poljoprivredne proizvodnje. Neobvezni sustavi označavanja 
donose prednost svima uključenima u hrvatski poljoprivredni 
sektor: proizvođačima, prehrambenoj industriji i potrošačima.

Kemijski sastav mlijeka
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Kravlje mlijeko 87,1 3,5 4,7 2,6 0,7 0,7 119 6,50
Ovčje mlijeko 82,5 6,5 4,8 4,5 1,1 0,9 193  6,65
Kozje mlijeko 87,2 3,5 4,8 2,8 0,8 0,8 134  6,60



Korisnici znaka mogu biti mliječne industrije, 
male obiteljske mljekare, obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva koji su u sustavu kontrole HPA- 
središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka.

Znak se po dodjeljivanju koristi na ambalaži mlijeka 
i mliječnih proizvoda proizvedenih od mlijeka s 
hrvatskih farmi te na mljekomatima i mliječnim 
farmama u promotivne svrhe.

Pravo na korištenje znaka ostvaruje se za mlijeko 
i mliječne proizvode proizvedene u RH, a koji su u 
kontroli Središnjeg laboratorija za kontrolu kakvoće 
mlijeka te za proizvođače sira sa zrenjem duljim od  
60 dana pod veterinarskom kontrolom.

ŠTO ZNAK ZNAČI  
ZA POTROŠAČA?
Potrošači kupujući označeno 
mlijeko i mliječne proizvode 
Znakom Mlijeko hrvatskih 
farmi izravno utječu na 
povećanje potrošnje istih 
čime se potiče i daljnji razvoj 
mljekarske proizvodnje. 

100 % domaće podrijetlo 
sirovine, proizvodnja i prerada 
proizvoda u istoj državi, 
omogućava maksimalnu 
slijedivost i skraćivanje 
transportnog puta osnovne 
sirovine, što utječe na okoliš 
kao i na svježinu mlijeka. 



Važnost odabira označenih proizvoda:
• Sigurnost u podrijetlo hrane
• Kratak lanac opskrbe
• Zaštita domaće poljoprivredno-

prehrambene proizvodnje te njeno 
jačanje i razvoj

• Jačanje cjelokupnog gospodarstva
• Očuvanje radnih mjesta i poticanje 

novih
• Prilika za zaposlenje mladih i 

očuvanje ruralnih krajeva

Pri kupnji dajem prednost:
• Domaćem proizvodu
• Svježem proizvodu
• Proizvodu dokazanog podrijetla
• Kontroliranom proizvodu

ZNAKOVI HPA 
DOKAZANO 
PODRIJETLO

Ilica 101, 10000 Zagreb
Telefon: 01 / 3903 - 111

E-mail: hpa@hpa.hr
Web: www.hpa.hr

Proizvodi hrvatskih farmi i polja

HPA


