„Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní
potravinářský výrobek“

Dne 26. 7. 2021 byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže „Cena PK ČR o nejlepší inovativní
potravinářský výrobek“. Přihlašování výrobků do soutěže probíhalo v termínu od 31. března
do 30. června 2021 a mohly se do ní přihlásit potravinářské společnosti, resp. jejich nové nebo
významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech.
Ve stanoveném termínu se přihlásilo 27 společností s celkem 65 výrobky. Jedna společnost den
před hodnocením jeden výrobek ze soutěže stáhla. Pro řádné přihlášení do soutěže bylo nutné

dodat přihlášku, laboratorní analýzu výrobku nebo čestné prohlášení o výživové hodnotě
výrobku, a nakonec pro hodnocení také samotný výrobek. Všechny společnosti podmínky
soutěže splnily. V přihlášce každý výrobce zvolil kategorii, do které inovovaný výrobek
přihlašuje. Výživové hodnoty nebyly požadovány u mikropodniků. Přihlášené společnosti se
lišily ve velikosti podniku od mikropodniků až po velké podniky.
Jednání hodnotící komise 8. ročníku soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší
inovativní potravinářský výrobek se uskutečnilo dne 21. července 2021 od 9:30 hod. v sídle PK
ČR.
Za členy hodnotící komise byli nominováni:

Ing. Hana Langrová – Potravinářská komora ČR
prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Ivana Laknerová – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Irena Němečková, Ph.D. – Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. – Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. – EUROFINS CZ, s.r.o.
doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Alena Saláková, Ph.D.– Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
MVDr. Ing. Dana Tříska – Ministerstvo zemědělství ČR

Na začátku jednání proběhla krátká diskuze týkající se inovací a byla zopakována pravidla
soutěže. Hodnocení proběhlo v následujících kategoriích:

a)

reformulace roku

b)

bezpečnost a kvalita potravin

c)

potraviny pro zvláštní výživu

Hodnocení proběhlo ve dvou skupinách, a to ve skupině výrobců, kteří jsou mikropodnikem
nebo malým podnikem, nebo výrobců, kteří jsou středním a velkým podnikem, a to pro kategorie b) a
c). V kategorii a) byly přihlášeny jen střední a velké podniky. Výrobky byly hodnoceny postupně podle
kategorií a podle abecedního seznamu společností. V průběhu hodnocení komise přeřadila některé
výrobky do jiných kategorií, než výrobce původně zvolil. Přehled kategorií po změně s výrobky je
v následujících tabulkách:

KATEGORIE A – REFORMULACE ROKU
NÁZEV SPOLEČNOSTI

NÁZEV VÝROBKU

1

Emco spol. s r. o.

Super dortík s malinami

2

Emco spol. s r. o.

Super dortík s čokoládou a arašídy

3

Emco spol. s r. o.

Super sušenky bez přidaného cukru – Kakao a kokos

4

Emco spol. s r. o.

Super sušenky bez přidaného cukru – Šťavnaté jablko

5

IREKS ENZYMA s.r.o.

Pečivo DÉČKO

6

Lactalis CZ, s.r.o.

Mlékárna Kunín Oveska

7

MASO UZENINY PÍSEK

Šunka nejvyšší jakosti

8

Nestlé Česko s.r.o.

Zora sójové řezy

9

PEK Group a.s.

Naše pekárna sandwich vitamin (toastový chléb vícezrnný)

10

PENAM, a.s.

Ranní chlebík s vitaminem D

11

PENAM, a.s.

Proteinový toast

12

Řeznictví H + H, s.r.o.

Párky děda Pilčíka

13

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Míšánek tvaroh

14

Zeelandia spol. s r.o.

Sprint (chléb)

KATEGORIE B - BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
NÁZEV SPOLEČNOSTI

NÁZEV VÝROBKU

1

Bidfood Kralupy s.r.o.

Mazel - Mleté vepřové a hovězí maso se zeleninou

2

Danone a.s.

Activia probiotický jogurt broskev/hruška

3

Danone a.s.

Alpro mandlový fermentovaný výrobek

4

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Duo sušenka a amaretto

5

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Duo čokoláda a višeň

6

Jizerské pekárny, spol. s r.o.

Bio žitnopšeničný chléb

7

Jizerské pekárny, spol. s r.o.

Bio cop s rozinkami a mandlemi

8

Jizerské pekárny, spol. s r.o.

Bio žitný chléb celozrnný kvasový

9

MADETA a.s.

Sýr na pánev klasik

10

MADETA a.s.

Jihočeský jogurt a tvaroh

11

Kitl s.r.o.

Kitl Syrob Růžový květ

12

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Mleté maso - polotovary - celé výrobní portfolio

13

Milan Douděra

Anežčin rakytníkový sirup

14

Mlékárna Olešnice, a.s.

Sýráci sýrové tyčinky

15

Nestlé Česko s.r.o.

JOJO Vegie

16

Nestlé Česko s.r.o.

Garden Gourmet Sensational burger

17

OLMA, a.s.

MÍŠA TVAROHOVÝ MLS - Tvarohový krém smetanový

18

OLMA, a.s.

MÍŠA TVAROHOVÝ MLS - Tvarohový krém čokoládový

19

UNITED BAKERIES, a.s.

Severské bulky

20

VÁHALA, spol. s r.o.

Šunka nejvyšší jakosti

21

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Náš poctivý Karlovarský knedlík

22

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Náš poctivý Ovocný knedlík

23

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Náš poctivý Bramborový knedlík s uzeným masem

KATEGORIE C - POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU
NÁZEV VÝROBCE

NÁZEV VÝROBKU

1

ADVENI MEDICAL, spol. s r.o.

Bezlepkový chléb rebel celozrnný - směs

2

ADVENI MEDICAL, spol. s r.o.

MUFFin

3

COOC FOOD s.r.o.

Koláčkova pekárna Brownies

4

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Čokoládový drink bez laktózy s Bifi kulturou

5

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Vanilkový drink bez laktózy s Bifi kulturou

6

IREKS ENZYMA s.r.o.

Bezlepkový konzumák

7

Jizerské pekárny, spol. s r.o.

Jizerka, přirozeně bezlepková směs

8

Jizerské pekárny, spol. s r.o.

Vícezrnné bagety v pečícím sáčku bez lepku (výrobek určený
k dopečení v domácím prostředí)

9

KONKORDIA, spol s r.o.

BIO kukuřičná kaše

10

KONKORDIA, spol s r.o.

BIO kukuřičná strouhanka

11

PENAM, a.s.

Bezlepkový makový závin

12

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Kaše z klíčeného ovsa a quinoy s jablkem a skořicí

13

SEMIX PLUSO, spol. s r. o

Kaše z klíčeného ovsa a quinoy s oříšky

14

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Klíčené müsli s čokoládou

15

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Klíčené müsli s ovocem

16

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Mini müsli tyčinky s kakaovými boby a pomerančem bez lepku

17

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Mini müsli tyčinky s meruňkami bez lepku

18

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Mini müsli tyčinky s oříšky bez lepku

19

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Ovsánek Jahoda

20

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Ovsánek Meruňka

21

SEMIX PLUSO, spol. s r. o

Ovsánek Natural

22

White s.r.o.

Erebos original

23

White s.r.o.

Erebos dry

24

White s.r.o.

Erebos bitter

25

White s.r.o.

Erebos fresh

26

White s.r.o.

Erebos spicy

27

White s.r.o.

Erebos honey

Cena Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní výrobek byla za rok 2021 odbornou porotou
udělena následovně:

a)

reformulace roku (v kategorii se zúčastnily jen střední a velké podniky)

jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Míšánek tvaroh

dále byly oceněny společnosti s výrobky:

Emco spol. s r.o.

Super dortík s malinami

IREKS ENZYMA s.r.o.

Pečivo DÉČKO

Lactalis CZ, s.r.o.

Mlékárna Kunín Oveska

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

Šunka nejvyšší jakosti

Řeznictví H+H, s.r.o.

Párky dědy Pilčíka

Zeelandia spol. s r.o.

Sprint (chléb)

b)

bezpečnost a kvalita potravin

Mikropodnik a malý podnik
jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek

Kitl s.r.o.

Kitl Syrob Růžový květ

Další výrobek nebyl oceněn

Střední a velký podnik
jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek
OLMA, a.s.

dále byly oceněny společnosti s výrobky:

Míša tvarohový MLS

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Duo čokoláda a višeň

Jizerské pekárny spol. s r.o.

Bio žitný chléb celozrnný kvasový

Bidfood Kralupy, s.r.o.

Mazel – mleté vepřové a hovězí maso se zeleninou

MADETA a.s.

Sýr na pánev klasik

Nestlé Česko s. r.o.

JOJO Veggie

Ocenění za inovovaný obal:
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Mleté maso – polotovary – celé výrobní portfolio

Komise se rozhodla nad rámec běžných kategorií stanovených v pravidlech ocenit inovovaný obal pro
celé výrobní portfolio polotovarů společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

c)

potraviny pro zvláštní výživu

Mikropodnik a malý podnik
jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek

ADVENI MEDICAL, spol. s r.o.

MUFFin

dále byly oceněny společnosti s výrobky:
COOC FOOD s.r.o.

Koláčkova pekárna Brownies

KONKORDIA, spol s r.o.

BIO Kukuřičná strouhanka

Střední a velký podnik
jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek
IREKS ENZYMA s.r.o.

Bezlepkový Konzumák

dále byly oceněny společnosti s výrobky:
Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Vanilkový drink bez laktózy s Bifi kulturou

Jizerské pekárny spol s r.o.

Vícezrnné bagety v pečicím sáčku bez lepku
(určené k dopečení v domácím prostředí)

PENAM, a.s.

Bezlepkový makový závin

Hodnotící komise ocenila nad rámec kategorií stanovených v pravidlech celou skupinu výrobků od
společnosti:

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Kaše z klíčeného ovsa a quinoy s jablkem a skořicí
Kaše z klíčeného ovsa a quinoy s oříšky
Klíčené müsli s čokoládou
Klíčené müsli s ovocem
Mini müsli tyčinky s kakaovými boby a pomerančem bez lepku
Mini müsli tyčinky s meruňkami bez lepku
Mini müsli tyčinky s oříšky bez lepku
Ovsánek Jahoda
Ovsánek Meruňka
Ovsánek Natural

Výrobky jsou vyráběny s využitím naklíčeného ovsa, naklíčených pseudoobilovin a luštěnin. Jedná se o
významný inovativní proces zlepšující stravitelnost obilovin a luštěnin a zlepšení senzorických
vlastností.
V roce 2021 komise i PK ČR velmi ocenili aktivní účast výrobců. „Ze strany PK ČR existovaly obavy, že
účast bude díky koronavirové krizi ze strany výrobců slabá. Tyto obavy se ukázaly jako liché, což vedení
PK ČR skutečně oceňuje a děkuje všem přihlášeným výrobcům a zvláště těm, co se na poslední chvíli
z výše uvedených důvodů odhlásili. Výrobci přihlásili opět velmi zajímavé výrobky, je vidět, že zájem
výrobců o inovace roste a že zejména roste zájem se se svými výrobky pochlubit a touto cestou přiblížit
tyto výrobky i spotřebitelské veřejnosti. Těší nás, že je soutěž mezi výrobci stále populární a že výrobci
pochopili, jaké možnosti přináší.“, řekl ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR
Ing. Miroslav Koberna, CSc.

Oceněné společnosti v uvedených kategoriích obdrží certifikáty k „Ceně PK ČR za nejlepší inovativní
potravinářský výrobek“ podle konkrétní kategorie. Ostatní zúčastněné společnosti obdrží certifikát za
účast. Společnosti, jejichž výrobky byly oceněny, získají balíček mediální propagace (propagace
společnosti a výrobků v tištěných a internetových médiích) a propagaci na veletrhu Země živitelka
2021. Vítězům v jednotlivých kategoriích (nejlepší výrobek) bude nabídnut poukaz k účasti jednoho
zástupce společnosti na mezinárodním veletrhu potravin a nápojů ANUGA v Kolíně nad Rýnem ve

dnech 9. – 13. 10. 2021. Pro mikropodniky společnost EUROFINS CZ, s.r.o. poskytne stanovení
výživových údajů podle platné legislativy na oceněné výrobky. Výrobci, kteří mohou využívat logo
„Reformulace roku“, budou moci své výrobky prezentovat na nadcházejících akcích Platformy pro
reformulace.
Výsledky byly společnostem oznámeny dne 26. 7. 2021 a dále budou také zveřejněny na webových
stránkách soutěže http://soutez.foodnet.cz.

