Praha, 10.září 2013

2. tisková zpráva
k vyhlášení 5. ročníku soutěže o značku
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2013"
Chuť patří mezi pět základních lidských smyslů, které do značné míry zprostředkují kvalitu života
každého člověka. Nikdo nebude záměrně poslouchat nepříjemné zvuky, vyhledávat ošklivé vizuální
vjemy, čichat nepříjemné pachy či sahat na umazané objekty, a to ani tehdy, když bude chtít ušetřit.
Raději zaplatí víc za koncert nebo nahrávku hudby, která se mu líbí, než by si koupil levnější CD s
nahrávkou, jež mu zkazí náladu. Přesto u potravin řada lidí sáhne automaticky po něčem levnějším
a ošizenou nebo zpackanou chuť si uvědomí, když už je pozdě. Přitom smyslem jídla v kulturně
vyspělé společnosti není jen zasytit žaludek, ale také pohladit chuťové pohárky, teprve potom je
požitek z něj úplný a člověk má o jeden podstatný důvod ke spokojenosti víc. V dnešní době, kdy se
potravinami doložitelně plýtvá a lidé se přejídají, je dokonce žádoucí, aby se konzumovalo méně,
ale kvalitněji a chutněji. V tom mají značky Česká a Dětská chuťovka nezastupitelné místo. Jejich
smyslem je vrátit chuti potravin to výsostně privilegované místo, které jí vždycky v jídelníčku
patřilo. Teprve výtečná chuť totiž korunuje každou potravinu.
Samozřejmým předpokladem u potravin, které se přihlašují do soutěže o značku Česká chuťovka, je
jejich kvalita a zdravotní nezávadnost, podmínkou pak jejich český původ. Je řada potravinářských
značek, které garantují tu či onu kvalitu nebo původ potravin, ale jen jedna univerzální značka,
která je zárukou opravdu vynikající chuti - je to ČESKÁ CHUŤOVKA a její odnož DĚTSKÁ
CHUŤOVKA. A to není skutečně málo. Odbornou garanci nad oběma soutěžemi má Výzkumný
ústav potravinářský Praha. Českou chuťovku pak uděluje porota složená vesměs z uznávaných
potravinářských odborníků, Dětskou chuťovku autentická dětská porota složená z dětí působících v
Dětské tiskové agentuře a studentů 1. ročníku Střední průmyslové školy potravinářských
technologií v Podskalské ulici v Praze.
Po loňském rekordním 4. ročníku soutěže, kdy se jí zúčastnilo 51 výrobců se 126 výrobky, z toho
61 potravinářských výrobků od 41 výrobců některou nebo obě značky získalo, má soutěž
nové významné příznivce. Její letošní jubilejní 5. ročník se bude konat pod záštitou pana
Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předávání letošních ocenění se tak uskuteční
17. října v Rytířském sále malostranského Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní
novináři pak i letos na základě vlastního hodnocení předají jednomu z oceněných plaketu „Cena
novinářů – Česká chuťovka 2013“.
Novým generálním partnerem soutěže je od letoška kromě skupiny COOP také obchodní řetězec
SPAR ČOS, jehož firemní strategie dobře ladí s posláním České chuťovky. Chystaná spotřebitelská
soutěž SPAR ČOS ve spolupráci s Českou chuťovkou pomůže zákazníkům, aby se ve změti
různých označení dokázali dobře orientovat, pokud hledají právě takovou českou potravinu, na
které si také zaručeně pochutnají.

Do organizačních příprav a průběhu jubilejní České chuťovky se letos partnersky zapojilo také
občanské sdružení Gastronomia Bohemica, jehož cílem je podpora obrody tradičních českých
hostinců s nabídkou původních českých regionálních jídel, která jsou vyráběna z tradičních českých
regionálních surovin. Mezi aktivity sdružení náleží i propojování výrobců potravin s jejich
zpracovateli, a to jak s restauracemi, tak i domácnostmi
Česká chuťovka je soutěž, která si na nic nehraje. Proč taky, když to není třeba. Chuť je chuť a
kdo umí vyrobit chutnou potravinu, je skutečný mistr. Bez dalších zbytečných řečí. Jsme hrdí na to,
že těchto mistrů mezi českými výrobci z roku na rok přibývá a že ČESKÁ CHUŤOVKA i
DĚTSKÁ CHUŤOVKA jsou u toho. :-)
Záštita: Předseda Senátu Parlamentu České republiky
Generální partneři:

Spolupráce:

Mediální partneři:

Kontakt pro média:

Ing. Josef Sléha, CSc., SYMPEX GROUP s.r.o.., tel.:222 948 052, 777 146 641, e-mail: sleha@sympex.cz

www.ceskachutovka.cz

www.facebook.com/ceskachutovka

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

Držitelé ocenění

Kategorie – cereální výrobky
CAFÉ CHARLOTTE Železná Ruda

Eva Nechvátalová

JAPEK, s.r.o.
Litvínov

Charlottka tvarohová s ovocem
Dort s banánem
Dort čoko jahody
Škvarková placka 3 ks

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
KMOTR-Masna Kroměříž, a.s.
Kroměříž

BOHEMILK Crème fraîche
BOHEMILK SMETANA VÝBĚROVÁ KVALITA

Bivojova staročeská uzená krkovička

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

Šunka od kosti
Vídeňské párky

Příbramská uzenina a.s.
Příbram

Řeznictví a uzenářství JANÍČEK-ČUPA
Židlochovice
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Velká Bíteš
Petr Landa UZENINY BETA
Kojetice
ZŔUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
Praha 4

Brdská klobása
Příbramská krkovička z komína
Šunka Jaksepatří
Židlochovická zlatá paštika

Bačovská slanina
Paštika z pečeného masa
Salám labský - originál

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

DUDÁK-Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Strakonice

JUBILER 16,80
Vyškovský Březňák
Vyškovský Tmavý Džbán
Premium světlý ležák
KLOSTERMANN - pivo speciál

Fruko-Schulz s.r.o.
Jindřichův Hradec

Brusinka 16% 0,5 l

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.
Příšovice, Svijany

Baron 15%
Svijanská Kněžna 13%
Svijanský fanda 11%
Svijanský Kníže 13%

Kategorie - ostatní potravinářské výrobky
ALIKA a.s.
Čelčice
CARLA spol. s r.o.
Dvůr Králové nad Labem
EXPRES MENU, s.r.o.
Trutnov
KAND s.r.o.
Dobruška

ARA Makadamové ořechy v čokoládě

CARLOTTA mléčná s kousky jablek
CARLOTTA mléčná s kousky hrušek
EXPRES MENU - Svíčková na smetaně

Kečup KAND Tomato sladký 520 g

NELI, a.s.
Vyškov

Neli sirup Klasa malina
Neli sirup Klasa černý bez

Pavel Volk – pražírna VOLKAFE

Pražená káva A1 směs

Trutnov

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

