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VÝROBKY TESTUJE
AKREDITOVANÁ LABORATOŘ
Každý výrobek, který chce získat logo Vím,
co jím, musí projít analýzou výživových hodnot.
Výrobci mají nyní nově možnost svěřit analýzu
preferované akreditované laboratoři společnosti BUREAU
VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Ta je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas a v Česku se stala partnerem
právě iniciativy Vím, co jím. Skupina Bureau Veritas je lídrem
certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
životního prostředí a společenské odpovědnosti. Tato nezávislá
kontrolní organizace s akreditovanou laboratoří je zastoupena na území České republiky více než 100 let, mezi její hlavní
služby patří mimo jiné právě inspekce potravin a zemědělských
komodit, testování a laboratorní analýzy či certifikace managementu i samotných výrobků. Bureau Veritas působí celosvětově ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří.
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VÍM, CO JÍM HOSTILO KOLEGY
ZE ZAHRANIČÍ

Počátkem července pořádala iniciativa workshop pro své zahraniční kolegy. Do Prahy přijeli zástupci Choices International
i zástupci jednotlivých národních organizací – Belgie, Polska
a Nizozemí. Právě v Nizozemí zná značku Choices až 90 %
populace a výrobky s logem Choices zde upřednostní 60 %
nakupujících. Jednotliví zástupci si vyměňovali zkušenosti se
zavedením a podporou značky na národní úrovni a zároveň
představili své plány, jak značku posouvat v následujících
měsících. Jedním z významných kroků na nadnárodní úrovni
je vznikající databáze, která se stane nástrojem především pro
partnery, jenž s Choices již spolupracují. Databáze je přístupná z mezinárodních stránek a měla by zjednodušit celkový
proces certifikace.

ZVEME VÁS NA PANELOVOU DISKUZI
Iniciativa Vím, co jím a piju pořádá ve středu 26. září 2012 odborné setkání s panelovou diskuzí na téma Jak zdravě vyrobit
a prodat. V rámci setkání promluví např. JUDr. Pavel Telička, bývalý eurokomisař a současný předseda Mezinárodní rady The
Choices Programme. Zveme zástupce výrobců, obchodníků a odborné veřejnosti, médií, státních institucí i nevládních organizací,
kteří se zabývají problematikou zdravého životního stylu a chtějí se dozvědět více o programu Vím, co jím a piju a problematice
nutričně vyvážených potravin. Máte-li zájem se zúčastnit, kontaktujte Lucii Gonzálezovou (l.gonzalez@vimcojim.cz). Více
informací o setkání najdete na pozvánce.

INICIATIVA SE ÚČASTNÍ KONFERENCE
O VÝŽIVĚ
Na konci srpna proběhne v Praze 12. Mezinárodní
konference o výživě a diagnostice. Předmětem tohoto již
tradičního každoročního setkání je diskuze odborníků na téma
využití každodenní stravy k udržení dlouhodobého fyzického
i psychického zdraví. Tentokrát se konference zúčastní
i iniciativa Vím, co jím a piju, a to prostřednictvím plakátu
v poster section. Iniciativu bude zároveň reprezentovat člen
správní rady doc. Jiří Brát.

Iniciativa se zúčastnila piknikování. V červnu pořádal řetězec Albert pro své zákazníky
piknikování v Praze, Brně
a Plzni. Potraviny v piknikových košících doplnilo
pexeso Vím, co jím.
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