TISKOVÁ ZPRÁVA

RAJČATA Z FARMY BEZDÍNEK ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ KLASA A USPĚLA
V SOUTĚŽI DIAMANTOVÉ LIGY KVALITY
ZLÍN, 27. listopadu 2019 – Farma Bezdínek v Dolní Lutyni získala v minulém týdnu hned dvě
významná ocenění. Za rajčata bez pesticidů získala společnost Tesco Stores 1. místo - Cenu za
spolupráci s lokálními dodavateli potravin v soutěži Diamantová liga kvality 2019. Prémiová česká
rajčata excelentní chuti se nově mohou pochlubit také národní značkou kvality KLASA.

Diamantová liga kvality
Slavnostní vyhlášení 4. ročníku Diamantové ligy kvality proběhlo 19. listopadu v klubu SaSaZu v Praze
za účasti Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a Karla Havlíčka,
místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu.

Novinkou v soutěži je cena za spolupráci s lokálními dodavateli potravin pod záštitou Ministerstva
zemědělství ČR. V této kategorii získala nejvíce bodů a 1. místo společnost Tesco Stores ČR za
projekt „Česká rajčata bez pesticidů po celý rok“. Od letošního roku jsou totiž v nabídce obchodního
řetězce i produkty z Farmy Bezdínek v Dolní Lutyni, jejíž skleníky obdržely jako první v České republice
certifikát na pěstování plodin bez zbytků pesticidů. Díky Tesco tak farma získala záruku odběru svých
produktů s perspektivou dalšího rozvoje a zákazníci přístup k rajčatům, která jsou bez pesticidů stejně
jako BIO produkty nebo kojenecká výživa.

„My i Tesco shodně vnímáme, že prémiové, kvalitní a zdravé potraviny by neměly být k dispozici pouze
příležitostně na farmářských trzích či specializovaných obchodech. Takové potraviny by měly být
přirozenou a běžnou součástí nabídky velkých řetězců. Farma Bezdínek od počátku usiluje o to, aby
měli spotřebitelé možnost běžně a denně koupit pro sebe a svou rodinu lokálně pěstovanou čerstvou
zeleninu bez pesticidů té nejlepší možné chuti, a to bez ohledu na sezónu. To by bez podpory silného
partnera nebylo možné,“ zhodnotil spolupráci Farmy Bezdínek a řetězce Tesco Jiří Stodůlka, ředitel
divize NWT Agro a jednatel Farmy Bezdínek.

Diamantová liga kvality si už čtvrtým rokem klade za cíl hodnotit a následně oceňovat prodejny z
hlediska poskytovaných služeb a motivovat tak obchodníky neustále se zlepšovat. Přihlásit se mohou
nejen jednotlivé prodejny velkých řetězců, ale i malí a specializovaní obchodníci. Jedná se o společný
projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu a podporuje ho
Úřad vlády České republiky. Na podzim 2015 byl zařazen do Programu Česká kvalita a je i součástí
Národní politiky kvality. Jeho odborným garantem je Česká společnost pro jakost.

Národní značka kvality KLASA
21. listopadu se na Žofíně konalo Slavnostní setkání výrobců českých potravin a Farma Bezdínek na
místě převzala národní značku kvality KLASA z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana a
generálního ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martina Šebestyána.

Národní značku kvality KLASA uděluje od roku 2003 ministr zemědělství mimořádně kvalitním
potravinářským a zemědělským výrobkům. Logo KLASA je výrobku udělováno na dobu tří let, během
nichž je pravidelně kontrolovaná jeho produkce a to, zda si po celé období zachovává své složení i
vysokou kvalitu. Po třech letech si pak při splnění těchto podmínek může výrobce zažádat o
prodloužení označení logem KLASA.

Červeno-modré logo symbolizuje nejen kvalitní a poctivé potraviny, ale je i zárukou lepší orientace
na českém trhu.

„Naším posláním je přispívat k tomu, aby Češi a Slováci jedli 12 měsíců v roce více lokálně
vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. Jsme první skleník v České republice, který získal certifikát
na technologii pěstování Bez zbytků pesticidů. To znamená, že zelenina z farmy Bezdínek je z hlediska
obsahů pesticidů ve stejné kvalitě jako BIO nebo kojenecká výživa. Postupně navíc přecházíme na
balení zcela bez plastů - uvádíme na trh nové ekologické obaly vyrobené z trávy a papíru“ uvedl ve
svém projevu Jiří Stodůlka, ředitel divize NWT Agro a jednatel Farmy Bezdínek.

„Neobešli bychom se ale bez našich skvělých zaměstnanců. Veškerá práce na naší farmě je ruční a bez
jejich každodenní péče o rostliny bychom toto skvělé ocenění určitě nezískali. Je to ocenění, které
náleží všem 250 zaměstnancům naší farmy,“ dodal Stodůlka závěrem.
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