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Dne 25.6.2016 proběhly na 1. náměstí v Mostě 2. farmářské slanosti, které byly 
zaměřeny na jahody. Součástí této akce byla také soutěž o nejchutnější 
mosteckou jahodovou marmeládu, do které se přihlásilo 20 soutěžících.

Obyvatelé Mostu a okolí měli možnost nákupu a občerstvení z farmářských produktů, 
prezentaci a ochutnávky regionálních potravin ve 2 stáncích Okresní agrární komory 
Most.
Gastronomická škola v Mostě předvedla svůj um prezentací a ochutnávkou výrobků 
z jahod a jahodových koktejlů.

Pořadatelé akce byly:
 Statutární město Most
 Okresní agrární komora Most
 Severočeské farmářské trhy

I když počasí bylo přímo tropické, mohli návštěvníci v 16 stáncích koupit různý 
sortiment výrobků: ovoce a zeleninu, masné a uzenářské výrobky, pečivo a chléb, 
pivo, med atd. Tradičně zde prodávali manželé Mandincovi, RA-MI Bělušice a další 
potravináři.
Program farmářské slavnosti byl velmi pestrý. K poslechu hrála výborná Country 
Karolina, pro děti zde bylo skákací centrum. Pro pěstitele jahod odborné rady 
podávat pan Adam Weber ze Severočeských farmářských trhů. A na závěr slavnosti 
byla vyhodnocena soutěž „O nejchutnější mosteckou marmeládu“.
Vítězkou se stala paní Šípová, která obdržela balíček regionálních potravin od 
Okresní agrární komory Most, plato jahod a prezentační balíček od města Mostu.

Okresní agrární komora Most zde prezentovala ve dvou stáncích tyto regionální 
potraviny:

 ovocné mošty firmy LoPe Fruit Šepetely a Moštárna Louny
 uzenářské výrobky z uzenářství Ježek Saběnice a Vojtěcha Strausse z Mostu
 med z Lovosic Ing. Radka Geletiče
 pekařské výrobky z pekárny Oertelt Most
 cukrářské výrobky firmy MIPO market z Mostu
 chipsy z červené řepy, sušená jablka a hrušky, které vyrábí firmy Severofrukt 
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 sušené šunky z Rodinné firmy pana Chovatečka z Litoměřic
 sýry z Držovic a I.H.Farm Raná u Loun

I přes velmi horké počasí se sešlo cca 1.000 návštěvníků, kteří nešetřili chválou na 
uspořádání této farmářské slavnosti.
OAK Most tak prospěla k další prezentaci našich potravinářů nejen z Mostecka, ale i 
z dalších míst našeho kraje.

Velký zájem byl o Krušnohorský 
salám a klobásy z uzenářství Ježek, 
velmi chutnaly návštěvníkům 
pekařské výrobky z pekařství Oertelt 
a cukrářské výrobky z cukrárny 
MIPO market. Návštěvníky jsme 
informovali, kde sídlí a kde mohou 
tyto výborné potraviny koupit.

Již teď se mohou všichni těšit na 
další farmářskou slavnost 
s podtitulem jablečná
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