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TISKOVÁ ZPRÁVA 

České potraviny na prestižním veletrhu Internationale Grüne Woche  
 
Praha 19. ledna 2018 – Dnes začíná mezinárodní potravinářský, zemědělský a 

zahradnický veletrh Grüne Woche. Od 19. do 28. ledna se na 83. ročníku Mezinárodního 

zeleného týdne v Berlíně představí vystavovatelé z celého světa. České firmy rozhodně 

chybět nebudou. To nejlepší ze své produkce zde představí 8 výrobců kvalitních 

potravin.  

 

Dnes startuje tradiční Grüne Woche. Významný veletrh v oblasti potravinářství, zemědělství a 

zahradnictví potrvá až do 28. ledna 2018. Své místo zde bude mít zejména zdravá výživa, ale 

na své si přijdou i příznivci zahradnictví a zemědělství. Jedná se o akci s bohatou minulostí, vždyť 

poprvé se veletrh konal už v roce 1926. Vloni se na veletrhu představilo 1 600 vystavovatelů z 

65 různých zemí, návštěvníků bývá pravidelně kolem čtyř set tisíc. Výstava je určena zejména 

pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky.  

 

Státní zemědělský intervenční fond společně s Ministerstvem zemědělství ČR připravily národní 

expozici, jejíž součástí bude prezentace výrobců kvalitních potravin. Na ploše 145 m2 bude 

Českou republiku reprezentovat osm výrobců, z nichž šest získalo ocenění Regionální potravina 

a dva značku Klasa. Představí návštěvníkům to, co je pro nás typické: od knedlíků přes pivo až 

k pekárenským výrobkům. Nebudou chybět jihočeské jogurty a zákysy, uzenářské výrobky nebo 

med. Návštěvníci budou moci samozřejmě vše ochutnat. Česká expozice se nachází opět v hale 

číslo 8.2.  

 

Pokud plánujete výlet do Berlína, určitě si veletrh nenechte ujít a přijďte naše výrobce podpořit. 

 

Výrobci kvalitních potravin na Internationale Grüne Woche: 

 

Výrobce Produkty 

Pivovar Bizon pivo Karolína Světlá  13° 

Pekárna Král s.r.o. celozrnné tyčinky 

Svoboda – výroba domácích knedlíků s.r.o. bramborové, houskové a moravské knedlíky 

Corax Trading s.r.o. zvěřinové jerky 

Marcel Gregor med s propolisem 

Koláčkova pekárna různé druhy žitných chlebů  

Agro-la spol. s r.o. jogurty a zákysy 

Rudolf Jelínek  
Vizovická slivovice 2013 PRESENTA 
VIZOVICKÉ SUŠENÉ ŠVESTKY 

 

A jaké budou naše výstavní prostory? Posuďte sami na následující straně. 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  
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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 značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO. 


