TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno a Berlín budou hostit veletrhy kvalitních potravin
Praha 15. ledna 2020 – Kvalitní české potraviny se budou opět prezentovat na
významných mezinárodních veletrzích. V pátek 17. ledna otevře své brány veletrh
s dlouholetou tradicí Internationale Grüne Woche v Berlíně. O den dříve, ve čtvrtek 16.
ledna, začínají veletrhy GO a REGIONTOUR v Brně. Součástí je už tradičně přehlídka
krajových specialit RegFoodFest. Akcí se zúčastní i Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF).
Veletrh Internationale Grüne Woche (IGW) se řadí k nejvýznamnějším veletrhům v oblasti
potravinářství, zemědělství a zahradnictví. Letos se na výstavišti Messe Berlin uskuteční ve
dnech od 17. do 26. ledna. V loňském roce se v rámci něj prezentovalo přes 1 800 vystavovatelů
z celého světa a navštívilo jej přes 400 tisíc návštěvníků. Veletrh je přístupný jak pro odbornou,
tak i pro laickou veřejnost. Také letos bude jeho součástí jezdecký festival Hippologica.
SZIF se veletrhu účastní spolu s Ministerstvem zemědělství. Naše národní expozice o rozloze
144 metrů čtverečních se nachází v hale 11.2. Značky Klasa a Regionální potravina zde představí
celkem dvanáct výrobců.
Seznam výrobců, kteří na veletrhu IGW představí značky Klasa a Regionální potravina
Výrobce

výrobky

Biogas Bohemia spol. s.r.o.

oleje

MgA. Vlasta Elmerová

Paštika

Corax Trading

Jerky

Robert Beneš

Pivo

RBI - REAL s.r.o.

Pekárna

Pivovar Chotěboř s.r.o.

pivo

Agro-la, spol. s.r.o.

jogurty, zákys, zmrzlina

Marcel Gregor
Jan Záhorka - pivovar
Hulvát

med

HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Ing. Barbora Filípek
Spitzová

tyčinky
Kaštánkovo sušené
maso

HOLS, a.s.

pivo

pivo

Za Ministerstvo zemědělství se v Berlíně představí tito výrobci: INDIANA, s.r.o., Ing. PAVEL
CVRČEK, PRECIMAT s.r.o., BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, N. P., PRAŽSKÁ ČOKOLÁDA a RUDOLF
JELÍNEK, a.s. V rámci pivního baru v české restauraci nebude chybět řada znamenitých piv:
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, n. p., PIVOVAR FERDINAND, s.r.o. a VELKOPOPOVICKÝ KOZEL.

Kontakt: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668 / +420 733 696 550, e-mail: Lenka.Rezkova@szif.cz

Veletrhy GO a REGIONTOUR
GO a REGIONTOUR jsou mezinárodní veletrhy cestovního ruchu a turistických možností
v regionech a v prostorách brněnského výstaviště proběhnou od 16. do 19. ledna. Součástí obou
veletrhů je také přehlídka krajových specialit RegFoodFest a festival cestovatelských filmů,
fotografií a publikací GO CAMERA.
V pavilonu P se již tradičně představí výrobci pochoutek, které si odnesly titul Regionální
potravina. Veletrhy GO a REGIONTOUR se těší velké oblibě, loni sem zavítalo přes 31 tisíc
návštěvníků. První den veletrhů je věnován obchodním partnerům (B2B), široké veřejnosti jsou
přístupné od 17. ledna.
Seznam výrobců, kteří se budou prezentovat se značkou Regionální potravina
výrobce
Jan Kakos

výrobky
marmelády,
džemy

Marcel Gregor

med

Ladislav Hezký

štramberské uši

Sýrarna Danka

sýry

Supremus s.r.o.

džemy

Michala Zdrubecká

kozí a ovčí sýry

Fojtíková

zeleninová bašta

Iva Navrkalová

džem

Mlékárna Klíč
Zemědělské družstvo Senice na
Hané

sýry

TILAPIA s.r.o.

uzený filet

Pivovar Chotěboř s.r.o.
Od Macháčků s.r.o.

pivo
sirupy, pečené
čaje

Terra Felix s.r.o.

pivo

AGRO Brno Tuřany a.s.

kyselé zelí

Jarošovský pivovar a.s.

pivo

Radek Bartoš

oleje

Farma Kozí Hrádek s.r.o.

kozí sýr

Bohemia Olej s.r.o.

oleje

Doubravský dvůr

mléčné výrobky

Tvarůžková cukrárna

moučníky

Magdalena Válková

mošt

Nožička s.r.o.

sušenky

Ekofarma Javorník

sýry

Pekařství Křížák

pekařské výrobky

mléčné výrobky

Kontakt: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668 / +420 733 696 550, e-mail: Lenka.Rezkova@szif.cz

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond 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.
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: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668 / +420 733 696 550, e-mail: Lenka.Rezkova@szif.cz

