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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Státní zemědělský intervenční fond na veletrhu Salima 
 

Praha 9. února 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se mezinárodního 

potravinářského veletrhu Salima účastní pravidelně. Na letošním jubilejním 

30. ročníku, který proběhne ve dnech 17. až 20. února 2016, se SZIF představí 

společně se 34 výrobci kvalitních potravin, kteří se mohou u svých výrobků pochlubit 

značkou Regionální potravina nebo Klasa.  

 

Ve společné expozici SZIF se značkami KLASA a Regionální potravina se na veletrhu SALIMA 

odborné veřejnosti i všem ostatním příznivcům kvalitních potravin představí hned 34 oceněných 

výrobců. Pět z nich získalo dokonce obě ocenění. Návštěvníci mohou ochutnat to nejlepší ze 

všech krajů České republiky, připravena je opravdu široká nabídka. Výstavní stánek se na 

brněnském veletrhu bude nacházet v pavilonu A1 a svou rozlohou 420 m2 bude největší. Jedná 

se o dva samostatné prostory obdobných dispozic umístěné naproti sobě. 

 

Součástí expozice bude také informační pult SZIF, kde se mohou zájemci dovědět informace o 

činnosti Fondu a především o novinkách a změnách v dotačních titulech. Návštěvníci mohou 

konzultovat se zaměstnanci SZIF aktuální strukturu podpor v rámci nové podoby Společné 

zemědělské politiky pro období 2015 – 2020, nebo si budou moci vybrat potřebné informace či 

údaje z bohaté nabídky informačních materiálů a přehledů. 

 

Společná expozice SZIF s výrobci se představí v atraktivním pojetí. Výrazné řešení bude mít díky 

masivnímu logolímci i umístění velkoformátových fotografií. Zároveň také ulička mezi oběma 

výstavními prostory s živými stromy a bistrostolky slibuje nevšední zážitek. Věříme, že se zde 

bude návštěvníkům líbit a že si u nás pochutnají. 

 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

 

Seznam výrobců, kteří se představí na veletrhu: 

 

AGRO Brno-Tuřany, a.s. KLASA, Regionální potravina 

AGRO Jesenice u Prahy a.s. KLASA, Regionální potravina 

Bramborárna Bukovice, s.r.o. KLASA, Regionální potravina 

Cukrovar Vrbátky a.s. KLASA 

Eurobi, spol. s r.o. Regionální potravina 

Horňácká farma s.r.o. Regionální potravina 

Ing. Zbyněk Poštulka - Tvarůžková cukrárna Regionální potravina 
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Jeřábkova pekárna s.r.o. Regionální potravina 

Jitka Šimůnková Regionální potravina 

KAND s.r.o. KLASA, Regionální potravina 

Karamelový sen s. r.o. Regionální potravina 

Lahůdky u Cábů s.r.o. KLASA 

Lenka Klíčová - Mlékárna Klíč Regionální potravina 

Lihovar Lžín, spol. s r.o. Regionální potravina 

LINEA NIVNICE, a.s. KLASA 

Lubomír Janhuba Regionální potravina 

Masokombinát Polička a.s. KLASA 

Medovinka, s.r.o. Regionální potravina 

MG servis s.r.o. KLASA 

Monika Sušková Regionální potravina 

Natura, a.s. KLASA 

Nature Notea s.r.o. Regionální potravina 

Oldřiška Foffová Regionální potravina 

Radka Maršálková Lontrasová Regionální potravina 

REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Regionální potravina 

Schubert partner a.s. KLASA 

Stanislava Supová Regionální potravina 

Supremus s.r.o. Regionální potravina 

SVOBODA výroba domácích knedlíků s.r.o. KLASA 

TOKO AGRI a.s KLASA, Regionální potravina 

Valerie Pelikánová Regionální potravina 

Vavřinec Turčín Regionální potravina 

ZÁRUBA FOOD a.s. KLASA 

Zelenka s.r.o. KLASA 

 


