TISKOVÁ ZPRÁVA
Kvalitní potraviny se představí v Brně
a Berlíně
Praha 17. ledna 2019 – Tento týden startují dva významné veletrhy. Přestože je od sebe
dělí 540 km, pojí je stejný záměr. Prezentovat kvalitní české potraviny. Grüne Woche
v Berlíně a brněnský veletrh GO&REGIONTOUR, jehož součástí je i RegFoodFest, právě
začínají. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebude chybět.
Internationale Grüne Woche (IGW) neboli Mezinárodní zelený týden se koná v Berlíně od 18. do
27. ledna 2019. Jedná se o významný veletrh s bohatou minulostí v oblasti potravinářství,
zemědělství a zahradnictví, který probíhá od roku 1926. Jeho letošní novinkou je jezdecký
festival Hippologica. Výstava je určena zejména pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky.
SZIF se veletrhu účastní spolu s Ministerstvem zemědělství. Značky Klasa a Regionální potravina
představí ve dvou expozicích na ploše 145 m2 dvanáct výrobců, jejichž seznam uvádíme
v následující tabulce. Naši národní expozici návštěvníci najdou v hale 8.2.

Výrobce
Tajemství RAMDAM
Efkocz.cz
Hamé, s.r.o.
Včelařství M. Gregor
Bellinni, s.r.o.
AGRO-LA
Pivovar Bizon
Corax Trading, s.r.o.
Pekárna Král s.r.o.
Olejový mlýn Petráveč
Havlík Opal, s.r.o.
PIVOVAR VRATISLAVICE

Sortiment
koření, obalovací směsi
nakládaná zelenina
hotové pokrmy, kečupy
med
instantní kaše
mléčné výrobky
pivo
jerky
celozrnné tyčinky
oleje
tyčinky
pivo

Pro úplnost dodáváme, že za Ministerstvo zemědělství budou v Berlíně vystavovat tito výrobci:
INDIANA, s.r.o., Ing. PAVEL CVRČEK, PMS PŘEROV, A.S., PRECIMAT s.r.o. a RUDOLF JELÍNEK,
a.s. V rámci pivního baru v české restauraci nebude chybět plejáda výborných piv:
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, n. p., PIVOVAR LITOVEL, PIVOVAR FERDINAND, s.r.o. a
VELKOPOPOVICKÝ KOZEL.
Veletrhu Grüne Woche se v loňském roce účastnilo přes 1 700 vystavovatelů z celého světa a
navštívilo ho více než 400 tisíc návštěvníků.

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz

GO&REGIONTOUR je mezinárodní veletrh cestovního ruchu a turistických možností v regionech,
který se koná ve dnech 17. až 20. ledna 2019 v Brně. Je přístupný pro odborníky i pro širokou
veřejnost. Kromě prezentace cestovních kanceláří a agentur bude jeho součástí také Festival
krajových specialit a regionální potraviny RegFoodFest, dále mezinárodní soutěž Gastro Junior
Brno 2019 – Bidfood Cup a festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací GO CAMERA.
Jako každoročně se zde budou v pavilonu P prezentovat výrobci se značkou Regionální potravina.
Jejich seznam je v následující tabulce. Veletrh se pyšní vysokou návštěvností, vloni si ho
nenechalo ujít přes 31 tisíc návštěvníků. První den veletrhu je věnován obchodním partnerům
(B2B), pro širokou veřejnost je k dispozici od 18. ledna.

Výrobce
Designfoods s.r.o.
Oleje Bartoš
Karamelový sen
Biogas Bohemia s.r.o. (Olejový mlýn Petráveč)
ZD Senice na Hané
Supremus s.r.o.
Farma Mlsná Koza
MAUZ - výroba s.r.o.
Nožička s.r.o.
Farma Amálka
Prosetínské trubičky
Slovácká moštárna
Mlékárna Klíč - Lenka Klíčová
Štramberské uši od Hezounů
Pekařství Křižák
Solertus, s.r.o.
Fojtka
Od Macháčků s.r.o.
Vesnický pivovar OHRADA
Jana Kolrusová – fit, zdraví, výživa

Sortiment
konzervy
oleje
karamel
oleje
mléčné výrobky
džemy
sýry
uzeniny
levandulové sušenky
sýry
kremrole
mošty
sýry
Štramberské uši
pečivo
čaje
zeleninové směsi
sirupy
pivo
pampelišková kávovina

Pokud plánujete výlet do Berlína či Brna nebo máte to štěstí, že bydlíte poblíž, určitě si veletrhy
nenechte ujít a přijďte naše výrobce podpořit.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a
Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné
době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a
Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz

