ПРОИЗВОДЊА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
У оквиру производње прехрамбених производа, осим прераде млека, у општини је
присутна и прерада житарица, воћа и поврћа. Привредно друштво “Златарпласт” АД са
расхладним капацитетима у оквиру хладњаче преради 1.500t малине и шљиве намењене
извозу у земље ЕУ.
У оквиру производње кондиторских производа, истиче се производња чоколадних филова
и кремова у погонима PTR “FA-International” који је водећи носилац бренда кога на
годишњем нивоу произведу у количинама од 1.250 тона. 40% производње се извози у
бивше југословенске републике. На програму производње крема запослено је 12 људи,
док је капацитет инсталиране линије 2.500t годишње.
СЗТР „МБ“ је основана 2002. године, као мала, породична фирма за производњу обланде,
која је константно расла и развијала се и данас има једну широку палету производа, по
којима је препознатљива на тржишту. Палета производа обухвата: Велика обланда у
целофану, Мала обланда у целофану, Велика обланда у папиру, Ринфузна обланда
Ринфузни лист за наполитанке Рафаело обланда, Батон обланда, Јестиве корпице,
Медене коре, Розен коре, Слане розен коре, Млевени кекс. Контролу исправности
производа врши лабораторија за испитивање прехрамбених производа, Завод за јавно
здравље Ужице. У сваком од ових сегмената заузете су одређене позиције на тржишту,
које се стално учвршћују и проширују. Производња је усаглашена са HACCP стандардом.
Златарска хељда је добро позната међу потрошачима као безглутенска намирница,
изузетних нутритивних вредности. На Златару је највећа могућност да у Србији набавите
домаћу хељду уз још додатну предност да овде можете наћи и једину органску домаћу
хељду која се узгаја на висинама изнад 1.200m. Најистакнутији произвођачи хељдиног
брашна и јастука од хељдиних љуспица су СЗТКР “Агро Златар”, ПР Занатска радња
“Делфин НВ-1”, који су уједно и мећу 5 највећих узгајивача хељде. Општина Нова Варош
је 2013. године добила Награду за афирмацију органске производње и очување
аутохтоних сорти (Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, 2013.) као прва
органска општина у Србији.
До сада је сертификовано око 10hа житарица – хељда, спелта и раж. Годишња
производња хељде на територији општине је пројектована на 300t осушеног хељдиног
зрна. Ова ратарска култура препозната је као аутохтони ресурс општине са великим
потенцијалима у финализацији широке палете производа – од различитих врста
мешавине брашна, палачинака, тестенина, прженог и ољуштеног зрна хељде,
експандираних производа, као и асесоара и сувенира пуњених хељдиним љуспицама.
Општина је израдили студију економске оправданости улагања у подизање прерадних
капацитета која је доступна заинтересованим инвеститорима са потенцијалном
локацијом.

