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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

Dne 21.8.2014 proběhla před obřadní síní Magistrátu města Mostu další ochutnávka 
a prezentace regionálních potravin Ústeckého kraje.

Účastníkům ochutnávek byly rozdány katalogy potravin oceněných značkou 
„Regionální potravina Ústeckého kraje“, letáky vítězných potravin a propagační 
materiály.

Ředitelka Okresní agrární komory Most uvedla prezentaci a ochutnávky vítězných 
potravin a představila jednotlivé firmy, které se umístily v soutěži. Zároveň pozvala 
všechny účastníky na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích a na výstavu Země 
Živitelka v Českých Budějovicích, také na celokrajské dožínky na Peruci a další 
připravované akce.
Zároveň vysvětlila účel projektu „CENTRAL MARKETS“, ve kterém je zapojen 
Ústecký kraj a který podporuje farmářské trhy v 5 zemích EU.
Pozvala také účastníky k návštěvě ochutnávek v lounské knihovně dne 25.8.2014 od 
17,00 hod. s úvodním zahájením výstavy 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Dr. Stanislavem Rybákem.

Na ochutnávkách v Mostě byly prezentovány tyto výrobky:

 Dortletka – výrobce Jaroslava Michalcová, Roudnice nad Labem
 Beránkův čokoládový dort – výrobce Robert Beránek, Libochovice
 Perníčky paní Jitky Horčičkové z Dubí
 Pečivo firmy OERTELT z Mostu
 Bio ovčí čerstvý sýr a Bio kozí čerstvý sýr – výrobce Jakub Laušman, Držovice
 Kolekce sýrů paní Olgy Zajíčkové z Braňan u Mostu
 Novobranské korálky a Novobranský pršut – Karé z Uzenářství Vlastimil 

Chovaneček – Rodinná firma s.r.o., Litoměřice
 Špekáčky, dušená šunka standardní, francouzská paštika ve skle a sádlo se 

škvarkami – výrobce Vojtěch Strauss, Most
 Polotmavý ležák 12° - výrobce Mostecký Kahan, s.r.o., Most
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 Sadařův mošt jablečný s dužinou odrůdový „Šampion“ – výrobce LoPe Fruit 
s.r.o., Šepetely

Všem účastníkům této akce všechny výrobky velice chutnaly a v diskuzi jsme dohodli 
další spolupráci v oblasti regionálních potravin s vedením města Mostu.

Vedení města Mostu oceňuje kvalitu prezentovaných regionálních potravin a vítězné 
mostecké potravináře ocení blahopřejným dopisem za umístění v soutěži.

Akce se konala za účasti TV ALFA a šéfredaktora Mosteckého deníku. 

Ochutnávky připravil tým Okresní agrární komory Most.

Ředitelka OAK Most také pozvala účastníky k návštěvě ochutnávek do mostecké 
knihovny dne 4.9.2014 od 17,00 hod., kde bude zahájena výstava fotografií 
z farmářských trhů Ústeckého kraje s úvodním vystoupením náměstkyně primátora 
JUDr. Hany Jeníčkové. 
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