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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

U příležitosti slavnostního otevření vernisáže putovní výstavy fotografií z farmářských 
trhů v Ústeckém kraji dne 31.7.2014 byla týmem Okresní agrární komory Most 
provedena ochutnávka regionálních potravin Ústeckého kraje.

Tato akce se konala v rámci projektu CENTRAL MARKETS, do kterého je zapojen 
Ústecký kraj a zástupcem projektového týmu byla Bc. Markéta Drahošová. 
V obchodním centru Olympia od 17,00 hod. do 20,00 hod. probíhala ochutnávka 
regionálních potravin za živého zájmu návštěvníků a kupujících.

Návštěvníci tak mohli ochutnat:
 masné výrobky rodinné firmy Vlastimila Chovanečka z Litoměřic –

novobranské korálky a novobranský pršut – Karé
 pekařské výrobky z pekárny PEDU Dubí – různé druhy chleba, koláče, listové 

šátečky apod.
 jablečné mošty z firmy PROMEGA Louny
 různé druhy kozích a ovčích sýrů z farmy Jakuba Laušmana z Držovic
 medy z rodinné včelí farmy manželů Brejchových
 ovocné koncentráty firmy Severofrukt Trávčice
 višňový mošt a BIO džemy ze Zámeckých sadů Chrámce Olgy Syrovátkové

Během této akce jsme provedli velkou propagaci čerstvých regionálních potravin 
z Ústeckého kraje a farmářských trhů a odpovídali jsme na dotazy – kde se dají 
výrobky koupit, kdy se konají farmářské trhy atd.

Návštěvníci nám sdělovali, že kupují již jen české a kvalitní potraviny, z čehož jsme 
měli velkou radost. Také jsme všechny zvali na výstavu Zahrada Čech 
v Litoměřicích, rozdávali jsme program na 12.9.2014 „DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU“ 
a letáček ke kulturním akcím.

Ochutnávky regionálních potravin 
v OC Olympia v Teplicích
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Tato akce byla velmi zdařilá, pomohla propagovat farmářské trhy, regionální 
potraviny Ústeckého kraje a zároveň byla vytvořena skvělá atmosféra v diskuzi o 
českých potravinách.

Výstava fotografií z farmářských trhů potrvá v OC Olympia Teplice do 13.8.2014, pak 
bude pokračovat v Lounech, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a naposledy v Děčíně.
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V Mostě, dne 31.7.2014

Fotogalerie:
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