TISKOVÁ ZPRÁVA
Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA
Praha, 8. února 2017 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) k dnešnímu dni
odebírá značku KLASA u výrobku Kuřecí šunkový EXTRA bez E od výrobce Drůbežářský
závod Klatovy a.s. SZIF, který značku kvality administruje, se tak rozhodl na základě
nevyhovujícího výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval méně
masa, než výrobce deklaroval.

Důvodem odebrání značky výrobku Kuřecí šunkový EXTRA bez E je porušení Pravidel pro
udělování národní značky KLASA. Kontrola ze strany Státní veterinární správy u uvedeného
šunkového salámu zjistila nižší obsah masa, než výrobce uváděl na obalu výrobku. Laboratorními
rozbory bylo zjištěno, že výrobek obsahoval 82,5 procenta masa místo 93 procent.
Výrobce tak porušil ustanovení platné v Pravidlech pro udělování národní značky KLASA
a z tohoto důvodu SZIF jako administrátor značky KLASA odebírá uvedenému produktu značku
ke dni 8. února 2017.
Výrobce byl vyzván k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z obalu uvedeného výrobku.
Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými
výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme
dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků
značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským
výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský
intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží
spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání
s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA
na obalech celkem 1033 produktů od 219 českých a moravských výrobců. Další informace
a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.
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