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ZPRAVODAJ
KVALITY

V tomto čísle Zpravodaje Kvality se dozvíte o novém ročníku soutěže Regionální
potravina, který začne 2. června v Královéhradeckém kraji zasedáním první
hodnotitelské komise. Představíme Vám také chystané spolupráce na pořadech
České televize - Kluci v akci, Herbář a Pečení na neděli. Dále se můžete dočíst
o komunikaci kvalitních potravin v obchodních řetězcích Albert a Globus.
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12. ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ
POTRAVINA JIŽ ODSTARTOVAL!
Od roku 2010 výrobci kvalitních potravin usilují o získání ocenění
Regionální potravina, které představuje cenu za nejlepší výrobek kraje.
Každý rok Ministerstvo zemědělství vybírá maximálně 117 produktů, které
se tímto označením mohou pyšnit.

V současné době označení Regionální potravina napomáhá více než 400
produktům nalézt cestu od tradičních regionálních výrobců ke spotřebiteli
a podpořit tak domácí producenty lokálních potravin a motivovat
zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích
či přímo u výrobců.
Ocenění Regionální potravina je platné po dobu 4 let, pokud se Vám blíží
konec platnosti certifikátu, neváhejte a přihlaste se opět do soutěže,
ať se můžete tímto oceněním pyšnit i nadále!

JEN TI NEJLEPŠÍ
Z NEJLEPŠÍCH
V KAŽDÉM KRAJI
MAJÍ PRÁVO
POUŽÍVAT PRO SVÉ
VÝROBKY ZNAČKU
REGIONÁLNÍ
POTRAVINA

Veškeré informace včetně termínů uzavření příjmu přihlášek
v

jednotlivých

krajích

jsou

k

dispozici

na

webových

stránkách

regionalnipotravina.cz

Komunikace v obchodních řetězcích vrcholí!
Tento měsíc vrcholí edukativní kampaň na podporu
propagace kvalitních potravin v řetězcích Albert
a Globus.
Spotřebitelé

se

mohli

setkat

s

různými

druhy

propagačních materiálů v podobě regálových lišt,
přebalů na cenovky, plakátů, podlahových samolepek
a

posterů

na

nákupních

vozících

celkem

v

414

prodejnách po celé České republice.
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PEČENÍ
NA NEDĚLI
HERBÁŘ
KLUCI
V AKCI

PREZENTACE REGIONÁLNÍ
POTRAVINY V TELEVIZI
Soutěž Regionální potravina v letošním roce naváže spolupráci
s několika pořady České televize a chce tak rozšířit povědomí o
značce a představí oceněné producenty.

PEČENÍ NA NEDĚLI (ANEB CESTA ZA SLADKÝMI RECEPTY NAŠICH BABIČEK)
Česká televize představí nový pořad Pečení na neděli, kterým provede paní Petra Burianová, vítězka soutěže
Peče celá země. Desetidílný pořad se objeví na obrazovkách na podzim tohoto roku. Pořad, jak již název
napovídá, bude zaměřen na pečení, v němž představí recepty z dob našich babiček. V každém díle se můžete
těšit na jednoho z držitelů ocenění Regionální potravina.

HERBÁŘ
Herbář, který uvádí Kateřina Winterová je již nedílnou součástí projektu Regionální potravina. I v letošním
roce se můžeme těšit na spolupráci, díky které představíme vítěze soutěže Regionální potravina 2021. Pořad
vysílaný Českou televizí na podzim letošního roku se v 10 dílech zaměří převážně na českou krajinu a lokální
kuchyni.

KLUCI V AKCI
Na podzim loňského roku pořad Kluci v akci cestoval za oceněnými výrobci značky Regionální potravina.
Oblíbený kulinářský pořad, který letos slaví již 16 let, který opět představí nově oceněné produkty. Pokud se
na nové díly pořadu nemůžete dočkat, máme pro Vás jarní ochutnávku. Zveme Vás k obrazovkám České
televize 12. 6. a 19. 6. 2021 od 18:25 hod., kde se po boku Ondry Slaniny a Ondry Korába představí naši ocenění
výrobci.
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