PRESSMEDDELANDE
Dalsspira mejeri AB
2016-06-20

Komjölken från Dalsspira mejeri fyller mejerihyllorna
i Bohuslän och Dalsland.
Mejeriet står färdigt och i en veckas tid har Dalsspiras mjölk fyllt mejerihyllorna i
butiker i Bohuslän och Dalsland. Dalsspira producerar mellan- och standardmjölk
samt grädde baserad på råvara från gårdar i mejeriets närområde. Dalsspira
betalar ett högre mjölkpris till bönderna för att de skall kunna leva av sitt yrke,
behålla sina djur och hålla landskapet öppet.
Dalsspira mejeri har under våren byggt ett kombinerat get- och komjölksmejeri i Björnhuset,
Färgelanda. Tidigare har mejeriet endast producerat getmjölksprodukter så som mjölk, yoghurt
och ost. Den nya satsningen går ut på att tillgodose marknadens efterfrågan på en
närproducerad komjölk med bättre betalt till mjölkbonden. Gensvaret har varit stort. Dalsspira
har hittills 40 nya butiker som säljer mjölken och en snittförsäljning på 20 00 liter mjölk per
vecka har uppnåtts. Detta innebär ett försäljningsvärde om ca 200 000 kr första veckan.
I sortimentet finns inledningsvis en standard och en mellanmjölk i en-liters Tetra Pak med
skruvkork samt grädde i Tetra Pak. Förpackningarna kallas bio-based är helt förnybara, även
korken.

”Vi vill att det ska vara lönsamt för våra producenter att bedriva en svensk mjölkproduktion som
bidrar till att behålla våra öppna landskap och arbetstillfällen på landsbygden. Med våra
produkter vill vi ge våra konsumenter ett löfte om god djurhållning och produkternas svenska
ursprung,” säger VD Malin Jakobsson.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556
Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god
smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som
känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
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