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Jak poznáme výrobky s vylepšeným 

složením?
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Důvody vzniku databáze reformulovaných potravin a 

nápojů
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Možnost komunikace příznivých změn

Nástroj k cílenému výběru a vyhledávání výrobků s úpravou složení ve prospěch

zdravého životního stylu.

Ulehčení práce nutričním terapeutům a poskytnout přehled nejen klientům ale také

zájemcům o zdravý životný styl

Evropská komise a podpora reformulací



Aktivita výboru pro výživovou politiku/PPR při České technologické platformě pro potraviny            

Dostupnost na webu:

www.reformulace.cz



Webové stránky

www.reformulace.cz





Vývoj databáze reformulovaných potravin a nápojů
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➢ Belgická databáze

➢ Podpora a spolupráce výrobců, ČANT, PK ČR, Lithium, a.s.



Zařazení do databáze reformulovaných 

potravin a nápojů

o Potravinářská komora ČR „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší 

potravinářský inovativní výrobek“ – kategorie „reformulace roku“.

• Přihlášením do soutěže „Cena Potravinářské komory o nejlepší potravinářský 

inovativní výrobek“

• Výrobky přihlášené do kategorie „Reformulace roku“ jsou automaticky zařazeny 

do databáze reformulovaných potravin a nápojů

• Podáním žádosti o zařazení 
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Pravidla soutěže „Cena Potravinářské komory 

o nejlepší potravinářský inovativní výrobek“

o Parametry pro hodnocení výrobků v kategorii „reformulace roku“
o Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukrů, tuku nebo soli, 

o Potraviny, u kterých byla snížena energetická hodnota

o Potraviny, u kterých byla změněna skladba mastných kyselin, např. snížení nebo odstranění transmastných

kyselin, snížení podílu nasycených mastných kyselin, atd.

o Potraviny, u kterých díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové vlastnosti surovin (např.: 

vitamíny, minerální látky, vláknina), případně u kterých byl zlepšen obsah obohacením či navýšením obsahu určité 

živiny nebo složky bohaté na danou živinu (např. navýšení obsahu vlákniny, bílkovin atd.),

o Potraviny, které obsahují látky s pozitivním vlivem na lidské zdraví (schválené zdravotní tvrzení).
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Zaujala Vás databáze reformulovaných potravin a 

nápojů?
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Komora podporuje a upozorňuje na výrobky s 

vylepšeným složením

11

▪ Tiskové konference

▪ Tiskové zprávy

▪ Prezentace problematiky na odborných akcích 

(konference, semináře, workshopy)

▪ Prezentační akce – ochutnávky (Země živitelka)

▪ Soutěže

▪ Články, rozhovory, příspěvky

▪ Webové stránky

▪ Sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn)



Komora podporuje a upozorňuje na výrobky s 

vylepšeným složením
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▪ Tisk



Komora podporuje a upozorňuje na výrobky s 

vylepšeným složením
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▪ Výstavy, veletrhy a konference



Potravinářská komora ČR na sociálních sítích
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Cena PK ČR o nejlepší inovativní 
potravinářský výrobek – 8. ročník

• Soutěž vyhlašujeme každý rok v březnu

• Termín přihlášení je od 31. března do 30. června

• Přihlásit se mohou potravinářské společnosti, resp. jejich 
nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly 
uvedeny na trh v posledních 3 letech

• Vítězné výrobky vybírá 10 členná odborná hodnotící komise
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Cena PK ČR o nejlepší inovativní 
potravinářský výrobek – 8. ročník

Kategorie

1. Bezpečnost potravin

2. Reformulace roku

3. Potraviny pro zvláštní výživu

Hlavní kritéria hodnocení: 

1. Inovativnost výrobku (30 %)

2. Výživová hodnota výrobku – výrobek nemusí být v této 
oblasti inovativní, hodnotí se celkový profil potraviny (30 
%)

3. Senzorické vlastnosti výrobku (30 %)

4. Celkový dojem hodnotitele (10 %)
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Vítězové 8. ročníku soutěže

V kategorii REFORMULACE ROKU  (v kategorii se letos zúčastnily jen 
střední a velké podniky)

jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek

UNILEVER ČR, spol. s r.o. Míšánek tvaroh
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Vítězové 8. ročníku soutěže

…dále byly oceněny společnosti s výrobky:

• Emco spol. s r.o. Super dortík s malinami

• IREKS ENZYMA s.r.o. Pečivo DÉČKO
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Vítězové 8. ročníku soutěže

• Lactalis CZ, s.r.o. Mlékárna Kunín Oveska
• MASO UZENINY PÍSEK, a.s. Šunka nejvyšší jakosti
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Vítězové 8. ročníku soutěže

• Řeznictví H+H, s.r.o. Párky dědy Pilčíka

• Zeelandia spol. s r.o. Sprint (chléb)
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DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST

www.foodnet.cz

Ing. Eliška Křížová

Mgr. Helena Kavanová

foodnet@foodnet.cz

mailto:krizova@foodnet.cz

