Praha, 18. října 2012

T I S K O V Á Z P R Á V A k vyhlášení výsledků
IV. ročníku soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

„Česká chuťovka 2012“
V Národním zemědělském muzeu v Praze byly 18. října slavnostně vyhlášeny výsledky IV. ročníku
soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka 2012“, která
probíhala opět v osvědčené spolupráci společnosti SYMPEX GROUP s vydavatelstvím AGRAL,
za odborné součinnosti VÚ potravinářského Praha a zaštítěné skupinou COOP. Partnerem
soutěže je Národní zemědělské muzeum.
O nositelích ocenění Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka 2012“ rozhodla již
4. října dvanáctičlenná hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým
kreditem. Odborným garantem soutěže byl Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., v
jehož sídle se každoročně hodnocení uskutečňuje. Předsedkyní hodnotitelské komise byla
opět ředitelka ústavu Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. Tento renomovaný ústav také samotný
průběh hodnocení výrobků organizuje a zabezpečuje tak vysokou míru její regulérnosti.
Letos se také již podruhé zároveň soutěžilo o značku „Dětská chuťovka 2012“, kde o nositelích
tohoto označení rozhodla autentická dětská porota složená z žáků druhého stupně ZŠ
působících v Dětské tiskové agentuře a studentů prvního ročníku VOŠ ekonomických studií a
SPŠ potravinářských technologií z Prahy 2.
Soutěž o značky Dobrý tuzemský potravinářský výrobek "Česká chuťovka 2012" a „Dětská
chuťovka 2012“ pomáhá spotřebitelům objevit typické chutné české potraviny. O rostoucím
zájmu o značku svědčí skutečnost, že se o ni ucházelo o 50% víc výrobků, než loni - do České
chuťovky přihlásilo 39 výrobců celkem 104 potraviny, z nichž 50 od 33 výrobců Českou
chuťovku 2012 nakonec získalo. Do Dětské chuťovky si trouflo 12 výrobců s 22
potravinami, z toho ocenění získalo 8 z nich pro celkem 11 potravin.
Zásadním kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vysoké chuťové
parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí
hodnocení je také design výrobku a jeho spotřebitelská využitelnost. Spojením těchto
parametrů s českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými
oceněními, která jsou v ČR udělována. Dalším jejím charakteristickým rysem je, že má sice
vítěze, ale nemá poražené – vynikající byly všechny přihlášené výrobky, takže už
samotná účast v soutěži může být pro zákazníky výborným vodítkem, za kterými výrobky
si výrobci po všech stránkách stojí a nedali přednost podbízivé ceně před chutí a
kvalitou, jak se v jiných případech často stává.
Obě soutěže se letos nesly ve znamení 50% - kromě již zmíněného růstu přihlášených výrobků oproti
loňsku o 50% se také úspěšnost v získání značky u přihlášených potravin v obou soutěžích
pohybuje okolo 50%. Je rovněž zajímavé, že obě poroty, jak „dospělá“, tak ta dětská, jsou
přibližně stejně náročné a drží se svých osvědčených standardů a nároků, protože podobnou
úspěšnost okolo 50%, zaznamenaly přihlášené potraviny i v loňském ročníku.
K novinkám letošního ročníku patří nová kategorie ocenění - cena novinářů, kterou formou
anketních lístků vybrali na základě ochutnávky přímo před slavnostním ceremoniálem sami
přítomní novináři z těch výrobků, které již letošní ocenění získaly. Letos jim nejvíce učarovalo
pivo Baron 15% z Pivovaru Svijany, a.s.

Kompletní výsledky České chuťovky 2012 i Dětské chuťovky 2012 budou zveřejněny také na
webu www.ceskachutovka.cz a rovněž na facebooku Česká chuťovka. Na něm se organizátoří
chystají postupně zveřejňovat ve spolupráci s výrobci také fotografie vítězných výrobků včetně
podrobnějších informací o nich, ale i o dalších potravinách nominovaných do soutěže Česká
chuťovka, o jejich dostupnosti, a také o novinkách v nabídkách výrobců, kteří se hlásí k
zásadám České chuťovky.
Vzniká tak postupně zajímavá platforma pro zákazníky, kteří hledají opravdu chutné potraviny,
jakož i pro jejich výrobce!
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Držitelé ocenění

Kategorie – cereální výrobky
CAFÉ CHARLOTTE Železná Ruda

Eva Nechvátalová

Charlottka tvarohová s ovocem
Dort s banánem

Dort čoko jahody
Škvarková placka 3 ks

JAPEK, s.r.o.

Litvínov
KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. Buďáky s mákem a švestkami
Kladno
Chléb letovský
KRCHLEBSKÉ KOLÁČE, Helena Konopíková
Staňkov - Krchleby

Krchlebský koláč

KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s r.o.
Police nad Metují

Svatební koláče

MIKO international s.r.o.
Frýdek-Místek
RUPA, spol. s r.o.
Praha 10

Klasické medové kuličky MARLENKA
Medový dort MARLENKA s kakaem
Maxi Nuta kešu a ořechy

Kategorie - mléčné výrobky
BOHEMILK, a.s.
Opočno
Kategoie - masné výrobky
BIVOJ a.s.
Opava

BOHEMILK Crème fraîche
BOHEMILK SMETANA VÝBĚROVÁ KVALITA
Bivojova staročeská uzená krkovička

KMOTR-Masna Kroměříž, a.s.
Kroměříž

Hubert s jelením masem

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Telč

Karé á la losos

MASPRO, s.r.o.
Hodonín

Zavařené uzené maso

PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Žirovnice
Příbramská uzenina a.s.
Příbram

Šunka od kosti
Vídeňské párky
Brdská klobása
Příbramská krkovička z komína
Šunka Jaksepatří

Řeznictví a uzenářství JANÍČEK-ČUPA
Židlochovice

Židlochovická zlatá paštika

Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Velká Bíteš

Bačovská slanina
Paštika z pečeného masa

Petr Landa UZENINY BETA
Kojetice

Salám labský - originál

ZŔUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
Praha 4

Písečan

Kategorie -nápoje nealkoholické
HORÁKOVA benátecká sodovkárna, v.o.s.
Benátky nad Jizerou

Beneta pramenitá voda jemně sycená

Pivovar Samson a. s.
České Budějovice

Pito, nealkoholické pivo

Podorlická sodovkárna, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou

Jablečný mošt

Kategorie - pivo, vína, lihoviny a destiláty
CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY a. s.
Praha

JUBILER 16,80

DUDÁK-Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Strakonice

Premium světlý ležák

Fruko-Schulz s.r.o.

Vyškovský Březňák
Vyškovský Tmavý Džbán
KLOSTERMANN - pivo speciál
Brusinka 16% 0,5 l

Jindřichův Hradec

Městský Podorlický pivovar s.r.o.

Rychnovská Kněžna 12%

Rychnov nad Kněžnou
Pivovar FERDINAND a.s.

Speciální pivo světlé 15% d´Este

Benešov

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Baron 15%

Příšovice, Svijany

Svijanská Kněžna 13%
Svijanský fanda 11%
Svijanský Kníže 13%

Kategorie - ostatní potravinářské výrobky
ALIKA a.s.

ARA Makadamové ořechy v čokoládě

Čelčice

CARLA spol. s r.o.

CARLOTTA mléčná s kousky jablek

Dvůr Králové nad Labem

CARLOTTA mléčná s kousky hrušek

EXPRES MENU, s.r.o.

EXPRES MENU - Svíčková na smetaně

Trutnov

KAND s.r.o.

Kečup KAND Tomato sladký 520 g

Dobruška

NELI, a.s.
Vyškov
Pavel Volk – pražírna VOLKAFE
Trutnov

Neli sirup Klasa malina
Neli sirup Klasa černý bez
Pražená káva A1 směs

DRŽITELÉ OCENĚNÍ

BOHEMILK, a.s.
Opočno

Kakaové condé

CAFÉ CHARLOTTE - Eva Nechvátalová
Železná Ruda

Charlottka tvarohová s ovocem

KAND s.r.o.
Dobruška
MIKO international s.r.o.
Frýdek-Místek

HURVÍNKŮV KEPUČ - kečup pro děti

Klasické medové kuličky MARLENKA
Klasický medový dort MARLENKA
MARLENKA DORTÍK klasický medový -100 g
PACHLAVA

Podorlická sodovkárna, s.r.o.

Jablečný mošt

Rychnov nad Kněžnou
PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Žirovnice

Školáček: dětská šunka

Příbramská uzenina a.s.
Příbram

Dětská šunka

Včelpo, spol. s r.o.
Skalice nad Svitavou

Med květový pastový 80 g

