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Kvalita z Evropy – chutě s příběhem
Na evropském trhu se stále více zvyšuje zájem o kvalitní
potraviny. Spotřebitelé vyžadují, aby kvalita byla garantována.
První označení (Českobudějovické pivo, Budějovické pivo) byla
zaevidována v roce 2003 v souvislosti se vstupem ČR do EU. Postupně
označení získala pro své produkty celá řada výrobců. V mnoha
evropských zemích jsou tyto značky považovány za vysoce prestižní
a výrobci je využívají jako efektivní marketingový nástroj.

Tento projekt si klade za cíl veřejnost seznámit s tímto
celoevropským systémem značení, které garantuje vysokou
kvalitu jednotlivých potravin.
Kampaň by měla spotřebitelům pomoci orientovat se mezi značením
v rámci Evropského systému kvality, kterými jsou Chráněné
zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Zaručená
tradiční specialita. Jejich získání je vázáno na splnění přísných
kritérií, takže spotřebitel má garanci, že produkt se značkou prošel
procesem, který potvrzuje jeho jedinečnost.
V rámci celého projektu budou probíhat akce – praktické semináře
se zaměřením na studenty odborných škol ve věku nad 15 let.
Ve školách budou pořádány osvětové aktivity v podobě zajímavých
přednášek spojených s ochutnávkou vybraných produktů.
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Soutěž o nejzajímavější recept

Součástí projektu bude celorepubliková soutěž o nejzajímavější
recepty z potravin s označením Chráněné zeměpisné označení,
Chráněné označení původu a Zaručená tradiční specialita.
Účastníci zašlou vlastní recepty včetně fotografie na pokrmy, jejichž
součástí budou potraviny s označením. Počet receptů není omezen.
Recepty budou se souhlasem školy, která je zaslala, zveřejněny
na webových stránkách projektu.
Ze zaslaných receptů odborná porota vybere deset nejzajímavějších
a z nich jeden vítězný. Vítězná škola, která recept zaslala,
obdrží jako odměnu pomůcky a vybavení do školní výukové
kuchyně dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč bez DPH.
(výhru nelze využít jinak, než je uvedeno).
Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře na www.
oznaceni.eu nebo e-mailem na info@oznaceni.eu.

Soutěž probíhá od

17. 10. do 15. 12. 2017

Sluníčka kvality garantují originál.
Již od roku 1992 existuje systém kvality, který vytvořila Evropská unie s cílem
chránit mimořádné produkty. Ty, které
splní náročné podmínky, obdrží některé
z označení Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Zaručená tradiční specialita. Díky těmto označením má spotřebitel jistotu, že získává
skutečný originál.
Chráněné označení původu
Jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně
i země, který se používá
k označení zemědělského
produktu nebo potraviny
pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, jejíž jakost
nebo vlastnosti jsou převážně nebo
výlučně dány zvláštním zeměpisným
prostředím (což zahrnuje přírodní i lidské činitele) a jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené
zeměpisné oblasti.

Chráněné zeměpisné označení
Jde o název regionu, určitého
místa nebo výjimečně i země,
který se používá k označení zemědělského produktu
nebo potraviny pocházející
z tohoto regionu, místa nebo
země, mající určitou jakost, pověst nebo
jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto
zeměpisnému původu a jejíž produkce,
zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.
Zaručená tradiční specialita
Zemědělský produkt nebo
potravina, která je prokazatelně produkována nebo
vyráběna po dobu min.
25 let a jejíž zvláštní povaha je uznávána EU, a to zápisem do rejstříku ZTS. Zvláštní povaha
produktu je dána nejen jeho vlastnostmi, ale např. i metodou produkce nebo
zpracování.

Chráněné označení původu

• Český kmín • Chamomila Bohemica • Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr • Všestarská cibule
• Žatecký chmel

Chráněné zeměpisné označení

• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo • Březnický ležák • Budějovické pivo • Budějovický měšťanský var
• Černá Hora • České pivo • Českobudějovické pivo • Hořické trubičky • Chelčicko–Lhenické ovoce
• Chodské pivo • Jihočeská Niva • Jihočeská Zlatá Niva • Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky
• Karlovarský suchar • Lomnické suchary • Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké tvarůžky
• Pardubický perník • Štramberské uši • Třeboňský kapr • Valašský frgál • Znojemské pivo

Zaručená tradiční specialita

• Liptovská saláma / Liptovský salám • Lovecký salám / Lovecká saláma • Špekáčky / Špekáčiky
• Spišské párky

