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Svaz pekařů a cukrářů v ČR, jako odborný garant 9. ročníku veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství MBK 
2018, pořádá ve dnech 27. – 28. 2. 2018 na výstavišti BVV Brno již 22. ročník dovednostních soutěží o národní 
titul PEKAŘ ROKU 2018 – Junior a soutěž o mistrovské řemeslné ztvárnění pekařského a cukrářského výrobku 
ATRAKTIVNÍ VÝROBEK ROKU 2018. Letošní ročník připravujeme jako velkou propagaci pekařského a cukrář-
ského řemesla zejména pro mladou generaci s bohatým doprovodným programem. Školám budou nabídnuty 
vstupenky na soutěže zdarma, tak aby mohli žáci shlédnout klání nejlepších mladých pekařů a cukrářek.  

PROGRAM PEKAŘSKÉHO CENTRA V PAVILONU V
Úterý 27. 2. 2018
Návštěva vládní delegace v čele s ministrem zemědělství České republiky v rámci zahájení Mezinárodního potravi-
nářského veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství.
PEKAŘ ROKU 2018: 8,00 - 17,00 hod.  1. soutěžní den, výstava atraktivních výrobků

Středa 28. 2. 2018
PEKAŘ ROKU 2018: 8,00 – 12,00 hod.  2. soutěžní den, výstava atraktivních výrobků
        14,15 hod. Pekařská show, pokus o rekord v pletení pletýnek na čas
        15,00 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen, závěr

Čtvrtek 1. 3. – Pátek 2. 3. 2018
Návštěva veletrhu MBK: 9,00 – 18,00 hod. Shlédnutí nabídky dodavatelských firem veletrhu MBK s návštěvou jejich 
expozic, v pekařském centru návštěvníci obdrží informace o veletrhu.

POZVÁNKA 

národní soutěž PEKAŘ ROKU 2018 – junior

Členové svazu, sponzoři soutěží, obchodní partneři, studenti potravinářských škol, 
odborní návštěvníci, zástupci pekáren a cukráren z České republiky i zahraničí - rádi 
Vás přivítáme v pekařském centru Svazu pekařů a cukrářů ČR na veletrhu MBK 2018!

22. 1. 2018

SALIMA se v novém konceptu více zaměří na technologie

Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA se bude konat na brněnském výstavišti od 27. února do 2. 
března 2018. Tradičně ji doplní i další veletrhy související s potravinářstvím. Vinaře potěší VINEX, veletrh 
MBK osloví pekaře a cukráře. Zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování najdete na veletrhu 
INTECO. Novinkou bude Mezinárodní veletrh potravinářských technologií SALIMA Technology a také 
Festival chutí určený pro všechny milovníky dobrého jídla a pití.

SALIMA Technology nabídne přehled
o potravinářských technologiích

Veletrh SALIMA Technology najdete v pavilonu V a je určen zejména pro 
všechny zájemce o oborové technologie, automatizaci a robotizaci. Najdete zde 
stroje pro masný průmysl, mlékárenství, výrobu těstovin a cukrovinek i chladicí a 
mrazicí zařízení. Účelem pomyslného oddělení od tradiční SALIMY je především 
podrobnější segmentace návštěvníků. Prezentovat se budou například firmy Asseco 
Solutions, AWH, Bohemilk, CEIA, Delikomat, ELIN, Ishida, Keiblinger, KONEKO 
marketing, PANINI, Stäubli Systems nebo VAC-STAR.

Veletrh SALIMA představí prezentaci potravin
Chybět nebude samozřejmě ani tradiční SALIMA zaměřená na prezentaci potravin. 
Najdete ji v pavilonech A1 a A2, společně s veletrhem VINEX. Tradičně se tedy 
představí dodavatelé masa, potravinářských přísad, čajů, kávy, alkoholických i 
nealkoholických nápojů či cukrovinek. Vše samozřejmě budete mít možnost ochutnat 
a vybrané zboží i zakoupit. Součástí bude také atraktivní doprovodný program, kde 
se představí známí kuchaři. Uskuteční se i gastronomické soutěže.

V pavilonu V najdete také veletrhy MBK a INTECO
Potravinářské veletrhy nabízejí úplný přehled o všech příbuzných oborech –
nezapomíná se tedy ani na pekařství, cukrářství či vybavení pro restaurace a 
provozovny. Prvním dvěma zmiňovaným oborům je věnován veletrh MBK. Představí 
se například firmy Jarospol, Kornfeil, J4, TOPOS či TenArt.

Uskuteční se také soutěž Pekař roku 2018, a to ve spolupráci se Svazem pekařů a 
cukrářů v ČR a generálním partnerem soutěže AHOLD Czech Republic. Na veletrhu 
INTECO se představí firmy BUKOTEC, Eiskon, Haspro, GASTRO MACH, GOZ Gastro, 
Maláč, MONTYCON gastro, RETIGO, UNIS COOL.

Jubilejní EmbaxPrint
Společně s veletrhy se bude konat v pavilonu G1 také jubilejní 30. ročník veletrhu 
EmbaxPrint. Nově se veletrhu zúčastní firmy Deufol, Golpretech, PEBAL, Reelton, 
Techni Trade. Veletrh zaujal i zahraniční firmy – poprvé například OPAX a INTERDRUK 
z Polska, CGP Coating Inovation z Francie nebo slovenské firmy AuLea a Korekt Plus.

Součástí veletrhu bude díky spolupráci s agenturou EQUICom i projekt Packaging 
Live – zájemci tak uvidí v procesu balení 3 roboty, nové průmyslové tiskárny a další 
obalové technologie.

Festival chutí v pavilonu C
Jednou z letošních novinek je Festival chutí, který se uskuteční v pavilonu C od 1. 
do 3. března. Hlavní součástí je festival minipivovarů, na kterém se představí 50 
českých i moravských producentů piv. K ochutnání bude více než 300 pivních 
vzorků a chybět nebudou ani jedinečné pivní speciály. Kromě minipivovarů však 
budou přítomni i prodejci různých pochutin, vinaři a podobně.

Vstupné na Festival chutí činí 100 Kč a platí také na ostatní souběžně konané 
veletrhy. V rámci vstupenky získáte kupon na jednu degustaci piva zdarma.

On-line vstupenky ...
On-line vstupenky můžete kupovat již nyní ZDE. Elektronicky lze zakoupit odborné vstupné za 250 Kč, 
které je platné po celou dobu veletrhu, a také základní vstupné za 100 Kč, které však při 
zakoupení on-line platí jen od 1. do 3. března.

Kompletní informace najdete na www.salima.cz


