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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Soutěžte s Regionální potravinou 

 

Praha, 1. listopadu 2017 – Pro všechny příznivce potravin s označením Regionální 

potravina máme dobrou zprávu. Ode dneška se totiž můžete zapojit do soutěže, kterou 

pro vás připravil Státní zemědělský intervenční fond. Pozor, vyhrává každý! Jste-li 

fandy kvalitních tuzemských výrobků s logem Regionální potravina, zapojte se. Venku 

sychravo, ale s Regionální potravinou blaze. 

 

 

Slušel by vaší kuchyni šikovný robot značky ETA? Praktický dárek obzvlášť v období, kdy už 

začneme brzo oprašovat vánoční recepty. Ale radost určitě udělá i praktická taška či nákupní 

košík. Pokud máte soutěživého ducha a při nákupu potravin dáváte přednost těm tuzemským, 

máme pro vás dobrý tip. Stačí v průběhu listopadu nakupovat výrobky se značkou Regionální 

potravina v některé z patnácti prodejen Sklizeno anebo ve vybraných podnikových prodejnách 

oceněných výrobců a žádného soutěžícího cena nemine. Soutěž trvá od 1. do 30. listopadu 2017. 

Stačí jen 5 samolepek a už vyhráváte. 

 

Jak na to? Koupíte-li výrobek se značkou Regionální potravina, dostanete za každých 25 korun 

samolepku, kterou vlepíte do soutěžní kartičky. Ty si můžete vyzvednout v prodejnách Sklizeno, 

dále ve vybraných podnikových prodejnách nebo je lze stáhnout z internetových stránek 

www.regionalnipotravina.cz. V prodejnách se také kartičky odevzdávají a zde se i vyzvedávají 

ceny.  

 

Jaké výhry na vás čekají? 

 

 3x hlavní výhra v podobě kuchyňského robotu značky ETA 

 3 000x skládací nákupní koš 

 15 000x nákupní taška  

 

Prvních 15 tisíc soutěžících obdrží nákupní tašku jen za 5 samolepek a zároveň postoupí do 

slosování o hlavní ceny, což jsou 3 kuchyňské roboty značky ETA. Na první 3 tisíce soutěžících, 

kteří budou ještě pilnější a nasbírají 20 samolepek, čeká skládací nákupní košík. Samozřejmě i 

oni budou automaticky zařazení do slosování o hlavní výhry. 

 

Soutěž s Regionální potravinou vám přinese nejen radost ze hry, ale i potěšení z nákupu 

výborných produktů. Ochutnejte lahůdky s vůní domova. Seznam oceněných Regionálních 

potravin spolu s pravidly soutěže a mapou prodejen najdete na www.regionalnipotravina.cz. 

Můžete si také do svého telefonu stáhnout mobilní aplikaci Regionální potravina, která vás mimo 

jiné nasměruje k nejbližší prodejně s oceněnými potravinami. 

 

http://www.regionalnipotravina.cz/
http://www.regionalnipotravina.cz/
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Značku Regionální potravina získávají výrobci v soutěži, která každoročně probíhá ve 13 krajích 

ČR. Ocenění je jen pro ty nejlepší. Důležitými kritérii jsou tradiční česká receptura a původ 

potraviny z daného regionu. Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství na podporu malých a 

středních zemědělců a producentů potravin, Státní zemědělský intervenční fond značku 

spravuje.  

 

 

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 je dále 

zprostředkujícím subjektem v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje také propagaci značek 

kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO. 

 


