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Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou 

komorou ČR" – GURMÁN KLUB, s.r.o. 

 

Představujeme společnost GURMÁN KLUB, s.r.o., která je držitelem značky Český výrobek – 

garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 9 lahůdkářských výrobků 

 

Můžete představit Vaši společnost? 

Společnost GURMÁN KLUB, s.r.o. je tradiční český výrobce lahůdkářských salátů, pomazánek, 

aspikových výrobků a ručně vyráběných specialit. Společnost je na českém trhu od poloviny 90. let 

minulého století. V portfoliu výrobků jsou jak klasické tradiční lahůdkářské výrobky, tak i speciality z 

netradičních surovin, které mají věrnou cílovou skupinu zákazníků. Společnost GURMÁN KLUB, s.r.o. 

investovala v posledních letech do rozvoje výrobních technologií, standardů kvality a lidských zdrojů 

mnoho prostředků za účelem zvýšení kvality výrobků a jejich zdravotní bezpečnosti. Cílem do 

budoucna je nejenom všechny tyto standardy udržet, ale i nadále je rozvíjet, což vede k maximální 

spokojenosti a věrnosti koncového zákazníka. 

 

Proč jste se rozhodli právě pro značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR? 

Společnost GURMÁN KLUB, s.r.o. působí od začátku své činnosti pouze na českém trhu. Při výrobě 

jsou používány pouze kvalitní a prověřené potravinářské suroviny. Pokud je to možné, jsou tyto 

suroviny výhradně od českých zpracovatelů a výrobců. Společnost GURMÁN KLUB v posledních letech 

velmi dobře vnímá vývoj trendů na trhu a zvýšenou poptávku běžného českého zákazníka po 

tuzemských výrobcích. Jakmile byla aktivita Potravinářské komory: značka Český výrobek – 

garantováno Potravinářskou komorou představena, byla společností GURMÁN KLUB přivítána a 

nebyla žádná překážka se k této aktivitě bez váhání připojit. 

Co od značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR očekáváte? 

Dnešní situace s označováním výrobků na trhu je poměrně nepřehledná. Běžný zákazník se v údajích 

na obale při nákupu těžko orientuje a není vždy jednoduché výrobek českého producenta rychle a 

jasně určit. Pokud běžný zákazník vyhledává výrobky pouze českých výrobců, pak logo Český výrobek 
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– garantováno Potravinářskou komorou ČR umístěné na výrobku rozhodně přinese běžnému 

zákazníkovi rychlé a jasné pomocné vodítko. 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR získaly? 

Logo Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR získalo devět našich výrobků 

 
Bagetová vajíčková pomazánka  

 
Česneková pomazánka  

 
Jemná tvarůžková pomazánka  

 
Šunková pomazánka  

 
Švejkův salát  

 
Tvarohová pomazánka se šunkou a křenem  

 
Tvarůžková pomazánka s kmínem a pažitkou  

 
Gurmánské vejce 

 
Šunkový závitek v aspiku 

 

                                                                 

Vizitka společnosti - kontakt 

GURMÁN KLUB, s.r.o. 
Karlovarská třída 532, 273 01 Kamenné Žehrovice 
tel.: +420 312 658 333 
fax: +420 312 658 334 
e-mail: info@gurmanklub.cz 
web: www.gurmanklub.cz 


