TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na Wine Prague
Praha 27. května 2019 – Zítra začíná významný veletrh pro všechny milovníky vín. Ve
dnech 28. až 30. května se v pražských Letňanech na výstavišti PVA EXPO koná už
5. ročník mezinárodního veletrhu Wine Prague. Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) se bude také účastnit. Poskytne informace k dotacím pro vinaře a zároveň
nabídne ochutnávku a prodejní prezentaci výrobků oceněných značkou Regionální
potravina.

Veletrh Wine Prague je prestižní vinařská událost, na kterou míří většina profesionálů z oboru i
příznivců vín. Loňského ročníku se zúčastnilo 272 vystavovatelů z České republiky i zahraničí.
Návštěvníci chodí pochopitelně především kvůli vínům, ale protože i k nim je zapotřebí něco
zakousnout, ochutnávka kvalitních výrobků s puncem Regionální potravina přijde vhod. Tato
značka navíc letos slaví své první kulatiny. Deset let trvání si určitě zaslouží přípitek.
Značku Regionální potravina získávají nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky,
které zvítězí v krajských soutěžích. Ocenění se udílí na čtyři roky a je určeno pouze pro malé a
střední firmy do 250 zaměstnanců, často se jedná o rodinné firmy. Regionální potravina je
projekt Ministerstva zemědělství ČR, značku administruje platební agentura SZIF. Soutěž je
právě nyní v plném proudu.
Společná expozice SZIF a Regionální potraviny se nachází v hale 2, číslo stánku B20. Zde mohou
návštěvníci ochutnat i zakoupit oceněné potraviny, například jerky, klobásy, paštiky nebo něco
sladkého, případně si od vína odpočinout a okoštovat medovinu. Zároveň se tu zájemci dovědí
informace o podporách pro vinaře a vinohradníky, ale nejen pro ně. U nás tedy můžete spojit
příjemné s užitečným. Seznam výrobců a výrobků přikládáme na následující straně.
Veletrh je třídenní akce, koná se v PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 18 – Letňany, a to
od 28. do 30. května, v době od 10 do 18 hodin, pouze poslední den do 17 hodin. Pro návštěvníky
bude připraveno mnoho zvučných vinařských značek i raritní vína, bohaté doprovodné degustace
a semináře.
Organizátorům přejeme bohatou účast a návštěvníkům příjemnou náladu i chuťové zážitky. Říká
se, že ve víně je pravda, ale nikdo neví, ve které láhvi. Možná ji na veletrhu někdo objeví.
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 národní 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

Které výrobce najdete ve společné expozici SZIF a Regionální potravina?

Výrobci
Tilapia, s.r.o.
Jankar Profi, s.r.o
Magdaléna Válková
AGRO-LA, spol. s.r.o
Hukvaldská pekárna, s.r.o.
Ing. Josef Elis - pekařství, cukrářství
REGENT PLUS Žlutice, s.r.o
Biogas Bohemia, spol. s.r.o
Jan Kakos
MAUZ - výroba, s.r.o
Eva Parásková
Corax Trading, s.r.o

Výrobky
rybí výrobky
medovina
mošt
jogurty, zákys
pečivo
pečivo
sušené ovoce
olej
marmelády
paštiky, klobásy
sušenky, perníky
jerky
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