TISKOVÁ ZPRÁVA
Další řada certifikátů Klasa je udělena
Praha 5. dubna 2018 – Další certifikáty Klasa jsou uděleny osmi výrobcům. Nově mezi
oceněnými nalezneme cukrovinky a cukrářské výrobky, které navazují na tradiční
českou výrobu, některé jsou vhodné i pro celiaky. Oceněna byla také česká specialita
zabijačková sekaná a již tradičně přibyly jogurty, zákysy a další druhy těstovin.
Nově oceněnými výrobky jsou:
Jogurt řeckého typu, Jogurt z jižních Čech ANANAS, Jogurt z jižních Čech BRUSINKA,
Jogurt z jižních Čech ŠVESTKA, Jogurt z jižních Čech VANILKA – LUSK, Zákys z jižních
Čech BORŮVKA, Zákys z jižních Čech ČERVENÝ POMERANČ, Zákys z jižních Čech
VANILKA - LUSK
Výrobce: "AGRO-LA", spol. s r.o.
Řada oceněných produktů této společnosti se rozšířila o nové příchutě jogurtů a zákysů zrajících
přímo ve skle. Jogurty jsou z nehomogenizovaného plnotučného mléka, zahuštěné pouze
sušeným odstředěným mlékem. Vyrábějí se pomocí vybrané směsi bakterií mléčného kvašení.
Firma „AGRO-LA“ byla založena v roce 1992. Hlavním zaměřením zůstala orientace na
laboratorní činnost pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Nově společnost zavedla
program přípravy a distribuce živných půd pro mikrobiologii a příprava speciálních
mlékárenských kultur. V návaznosti na tuto činnost byla v roce 1993 zahájena výroba jogurtů,
která se stala díky jedinečné kvalitě produktů jednou z nejdůležitějších činností firmy.
DIANA - Premium pralines - pralinky z hořké 70% čokolády plněné krémem a celým
lískovým oříškem, DIANA - pralinky v mléčné čokoládě a s celým lískovým oříškem,
CHERRY - Višně v 70% hořké čokoládě, LAGUNA Premium / Mořské plody Premium
Výrobce: CARLA spol. s r.o.
Diana pralinky můžete vybírat jak ve variantě hořké, tak v mléčné čokoládě. Uvnitř vždy najdete
celý lískový oříšek. Další klasikou je CHERRY, což jsou višně s alkoholem v 70% hořké čokoládě.
Čtvrtým nově oceněným výrobkem jsou Mořské plody vyrobené z hořké 70% čokolády a bílé
čokolády s jemnou lískooříškovou náplní ve tvaru plodů moře.
Společnost CARLA byla založena roku 1992 ve Dvoře Králové nad Labem. Nabízí širokou škálu
hotových výrobků, ale také poskytuje široký sortiment polotovarů pro průmysl a profesionály
v gastronomii. Ročně vyrobí stovky tun čokolády a čokoládových výrobků.
GRISSINI
Výrobce: ČOKO KLASIK družstvo
Oceněný výrobek Grissini gluten free je prvním výrobkem z nové pekárenské divize
bezlepkových produktů. Náročný vývoj trval 3 roky, aby se dosáhlo požadované chuti
a křehkosti.
Firma ČOKO KLASIK družstvo je na českém trhu od roku 1997. Během 20 let se vyprofilovala na
výrobu bezlepkových cukrovinek.
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Adriana semolinové těstoviny - krátké (přílohové), Adriana semolinové těstoviny dlouhé vary, Adriana semolinové těstoviny - polévkové (zavářkové)
Výrobce: Europasta SE
Těstoviny Adriana jsou vyrobeny ze 100% semoliny neboli mouky ze speciální tvrdé pšenice,
která zaručuje, že se těstoviny z této nejkvalitnější mouky při dodržení doporučené doby varu
nerozvaří. Těstoviny Adriana nabízí 15 různých tvarů od klasických špaget, přílohových těstovin
až po polévkové vlasové nudle.
Europasta SE je největší český výrobce těstovin s nejširším portfoliem těstovin v celé České
republice. Kromě těstovin Adriana vyrábí také tradiční těstoviny pod značkou Zátkovy vaječné
těstoviny a bezvaječné Rosické těstoviny, které jsou rovněž držiteli značky Klasa.
Bezlepkový medový dortík Marlenka s vlašskými ořechy, Napoleonky Marlenka
s kakaem, Medová roláda Marlenka s kakaem a malinami, Ořechové medové kuličky
Marlenka
Výrobce: MARLENKA international s.r.o.
Nově oceněný Bezlepkový medový dortík MARLENKA je určen nejen pro zákazníky s bezlepkovou
dietou. Napoleonky MARLENKA s kakaem je zákusek z nadýchaného listového těsta, který je
plněný originálním mléčným krémem. Medová roláda s kakaem a malinami je další z produktů
této společnosti, který se vyrábí z nejkvalitnějších surovin, s významným obsahem mléka,
lyofilizovaných malin a medu. V neposlední řadě byly nově oceněny také Ořechové medové
kuličky MARELENKA, které jsou vyrobeny z nejlepších surovin, s významným obsahem vlašských
ořechů, mléka a medu.
Společnost MARLENKA international je dynamicky se rozvíjející rodinná firma, která své medové
dorty a zákusky vyváží již do více než 40 zemí celého světa.
YES MILK TABS, 4FRESH CHERRY
Výrobce: MOCCA, spol. s r.o.
YES MILK TABS jsou mléčné tablety ze sušeného mléka lehce ochucené medem. Neobsahují
barviva ani aromata. Druhým oceněným výrobkem je 4FRESH CHERRY. Jedná se o zajímavou
novinku v oceněných výrobcích, osvěžující „bonbóny“ do každé kapsy, které se prodávají
v plechové krabičce. Tento dvouvrstvý bezcukerný komprimát obsahuje sladidlo steviolglykosidy. Lahodná třešňová chuť se prolíná s osvěžující silou mentolu.
Společnost MOCCA je ryze česká rodinná společnost, která vznikla roku 1993. V roce 2006
navázala výrobou komprimátů a dražé na více než stoletou tradici výroby cukrovinek
v Libereckém kraji.
Piškoty bez lepku
Výrobce: PERNÍK s.r.o.
Piškoty bez lepku jsou českým výrobkem a obsahují téměř výhradně tuzemské suroviny.
Vyznačují se křehkou a příjemně nasládlou chutí. Výrobek ocení nejen osoby s intolerancí na
lepek.
Společnost PERNÍK byla založena v roce 1999. Jedná se o českou firmu, která se orientuje na
výrobu širokého spektra pekařských výrobků. Naleznete je pod vlastní značkou „TRADIČNÍ
ČESKÉ SUŠENKY“ i v obchodních řetězcích. Závod sídlí v Těchlovicích u Hradce Králové.
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Zabijačková sekaná
Výrobce: RAVY CZ a.s.
Oceněný výrobek Zabijačková sekaná má unikátní zabijačkovou chuť a vůni díky použitým
drobům a harmonicky vyváženému koření charakteristickému pro zabijačku. Tato společnost je
jediným výrobcem tohoto druhu sekané v České republice. Původ masa je výhradně z ČR.
Firma RAVY CZ působí na trhu více než 25 let a specializuje se na výrobu pečených masových
sekaných, jejichž různé druhy dodává do 10 zemí EU. V březnu 2016 společnost rozšířila výrobu
i do Japonska.
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 1 013 produktů od 229 českých a moravských výrobců. Další informace
a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.
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