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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
Na SIALU budou Českou republiku 
reprezentovat kvalitní potraviny  
 

 

Praha 19. října 2018 – Po dvou letech opět na scéně. V neděli 21. října začíná ve Francii 

mezinárodní potravinářský veletrh, Paříž se promění v „Mekku“ jídla a pití. Půjde o 

velkou světovou událost, kde se budou střetávat inovace a nové trendy ze světa 

potravin, obchodní partnerství a názory odborníků z oboru. Česká republika zde 

představí devatenáct výrobců kvalitních potravin značek KLASA a Regionální 

potravina, které spravuje Státní zemědělský intervenční fond. 

 

 

Více než 100 zemí a přes 7 tisíc firem bude v Paříži prezentovat své produkty maloobchodníkům 

a odborníkům v oblasti potravin. SIAL je vždy velkým zdrojem inspirace pro světový 

potravinářský průmysl. Letošní veletrh vyzdvihne těchto osm sektorů: Maso, Mléčné výrobky, 

Nápoje, Bezglutenové výrobky, Výrobky "Made in France", Vybavení, Bio výrobky a Ovoce a 

zelenina. Kontraktační výstava, která se koná od 21. do 25. října 2018, nabídne všechny druhy 

potravin, od ingrediencí přes výrobní zařízení až po konečné produkty. 

 

Naše národní expozice o rozloze 300 čtverečních metrů bude umístěna v hale 1. Sortiment 

českých dobrot bude velký: Masné a mléčné výrobky, pivo, marmelády, zavařeniny, cukrovinky, 

dětské výživy, zmrzliny, ale i zdravá výživa v podobě cereálii, ovocných produktů nebo unikátní 

potraviny nové generace shape protein mash. 

 

Značky kvalitních potravin z České republiky bude v Paříži reprezentovat těchto 19 výrobců, 

kteří získali ocenění KLASA nebo Regionální potravina: 

 

Název společnosti Produkt 

Čongrády s.r.o. Játrová tradiční paštika  

SEMIX PLUSO, spol. s.r.o cereálie, instantní kaše, lupínky 

LINEA NIVNICE, a.s. ovocné dětské výživy a pyré 

EKOFRUT Slaný, spol. 

s.r.o. sušená jablka, jablka, tyčinky 

Artifex Instant, s.r.o. Shape mash, shape protein 

Laktos a.s. tavené, bílé, čerstvé sýry 

KMS, spol. s.r.o. kolena na gril, žebra na gril 

Marmelády Šafránka 

s.r.o. marmelády, džemy, zavařeniny 

RAVY CZ a.s. pečená masová sekaná, zabíjačková sekaná 

Polabské mlékarny a.s. mléčné výrobky 

Europasta SE těstoviny 

MOCCA, spol. s.r.o. cukrovinky 
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MADETA a.s. mléčné produkty 

TIPAFROST, a.s. mražené výrobky - zmrzliny 

Robert Beneš Pivo Karolína Světlá 13 

Nature NoTea, s.r.o. nápoje, bonbóny 

PMS Přerov a.s. Pivo: Zubr, Holba, Litovel 

HAMÉ s.r.o. konzervy, hotová jídla 

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. Šumavský pramen 

 

 

Přejeme všem českým výrobců zájem o jejich výrobky a hodně nových kontraktů v budoucnu. 

 

 

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 značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO. 

 

 


