TISKOVÁ ZPRÁVA
Středočeská Regionální potravina:
Devět výrobků má nově ocenění
Praha 5. září 2022 – Regionální potravina pro středočeské výrobce se letos předávala na
Dožínkách na pražské Letné. V rámci 13. ročníku získali ocenění například Robert
Mikoláš za Kefír nebo společnost Aquaponia za Salát listový mix.
Letos se do soutěže přihlásilo v kraji 26 výrobců se 107 produkty. Ocenění podepsaná ministrem
zemědělství předali v sobotu 3. září ředitel RO SZIF Praha Zdeněk Procházka a právě ministr
Zdeněk Nekula. Zájemci mohli ochutnat a zakoupit nově oceněné výrobky přímo na místě.
Značku Středočeská Regionální potravina pro rok 2022 získaly tyto výrobky:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované

CHLUMECKÝ BOK
SOUKUP – PŘÍBRAM

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy
a polokonzervy

VEPŘOVÉ MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
ZDENĚK ABSOLON

3.

Sýry včetně tvarohu

SÝROVÁ SRDÍČKA Z BULOVNY
ŠKOLNÍ STATEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE

4.

Mléčné výrobky ostatní

KEFÍR
ROBERT MIKOLÁŠ

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

ŠKVARKOVÁ PLACKA
OLGA VANČATOVÁ

6.

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek

VĚNEČEK ŽLOUTKOVÝ
OLGA VANČATOVÁ

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

JABLKOVICE RADLÍK – DUBOVÝ SUD
APROS GROUP

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

SALÁT LISTOVÝ MIX
AQUAPONIA

9.

Ostatní

JESTŘEBICKÉ PLNĚNÉ KNEDLÍKY
WIFCOM

Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz

„Zisk Regionální potraviny vnímám jako výsledek naší dlouhodobé píle v oblasti udržitelného
a inovativního zemědělství. ‚Zelená pečeť‘ nám přináší nejen konkurenční výhodu, ale i výhodu
při propagaci a našim zákazníkům zaručuje, že si domů odnesou čerstvý produkt z lokálních
surovin,“ konstatoval Jan Dušek ze společnosti Aquaponia. Ta kombinuje chov ryb s produkcí
salátů a bylinek a právě Salát listový mix má nově ocenění.
Soutěž probíhala opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální
potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250
zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond
značku administruje. V současné době je oceněno 525 produktů od 376 výrobců. Podrobnosti
o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné
zemědělské 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
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.
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