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UŽIJTE SI HEZKÉ ČESKÉ LÉTO S PENNY 
Praha, 24. červen 2020 

 

Léto 2020 je oficiálně tady. K létu neodmyslitelně patří dovolené, setkávání 
s přáteli, a s tím i dobré jídlo v čase odpočinku. PENNY v rámci vlastní privátní 
značky NA GRIL pro letošní sezónu nabízí celkem 16 českých výrobků a pro 
ochlazení v horkých letních dnech celkem 65 druhů zmrzlin. 
 
„V rámci značky NA GRIL nabízíme už od dubnového začátku grilovací sezóny 9 druhů 
uzenin a 7 druhů mas. Pokud mám vybrat nejoblíbenější produkty, pak stále vedou 
tradiční špekáčky následované tyčinkami na gril. V mase je to vepřová krkovice 
marinovaná a spolu s ní kuřecí stehenní řízek v marinádě.  Očekáváme, že k našim 
výše uvedeným stálicím posledních let se připojí Bavorské grilovací klobásky a 
novinka Grilovací klobásky pikantní, které vedle vysoké kvality (95 % masa) mají 
vynikající chuť,“ říká “ říká Radek Mlích, vedoucí oblasti čerstvých potravin PENNY. 
 
Nově do nabídky přibyly Grilovací klobásky pikantní a 2 druhy steakového masa na 
gril, a to Steak hovězí Entercote a Rump steak. Součástí této privátní značky jsou již 
tradičně i sýry. V letošní nabídce PENNY je stejně jako v loňském roce nabízen sýr 
s bílou plísní (vyrobeno v ČR / Savencia) a Jánošíkův polooštěpek (vyrobeno v ČR / 
Milkeffekt). Skvělým doplňkem ke grilování jsou naše tatarské omáčky nebo majonézy 
do salátů Karlova Koruna. Stejně jako v loňském roce nechybí v nabídce ani balený 
chléb NA GRIL. 
 
Pro horké letní dny najdeme na opačném konci nabídky v PENNY 65 druhů zmrzlin. 
Nově nabídku obohatily smetanový SANDVIK a RIOS tvarohový. „Oproti loňsku 
mohou lidé ochutnat také pravou italskou smetanovou zmrzlinu v rodinném balení (s 
pravou vanilkou z Madagaskaru), dále lísko-oříškové Bacio, nebo Cioccolatissimo, 
která se skládá ze 3 druhů kvalitní čokolády). Rozšiřujeme také naše privátní značky 
a exkluzivně v PENNY může zákazník najít také pravou Opočenskou zmrzlinu 
v kelímku, a to hned ve dvou nových příchutích,“ popisuje novinky Radek Mlích.  
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O společnosti PENNY MARKET Česká republika 

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z 

největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil 

se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 385 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci 

více než 5 600 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní 

program PENNY karta. 
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