
V Ústeckém kraji je řada potravinářů, kteří se zabývají výrobou českých biopotravin. 

Nejvyšší počet biopotravin je u mléčných výrobků a sýrů a dále u moštů a džemů 

zpracovaných z ovoce.

Jmenovitě např:

 Polabské mlékárny a.s., provozovna Varnsdorf – 38 výrobků (mléčné 

výrobky, sýry, jogurty, tvarohy)

 Jakub Laušman, farma Držovice – 16 výrobků (mléko, sýry, jogurty, 

tvarohy, kozí a ovčí sýry, kozo-ovčí sýry apod.)

 Barbora Marešová, farma Břvany ( kravské biomléko)

 Olga Syrovátková, Zámecké sady Chrámce - 35 biovýrobků ( pálenky, 

slivovice, hruškovice, dřeně, džemy, biomošty atd.)

Na Zahradě Čech v Litoměřicích jsme v první den výstavy 13. 9. 2013 připravili pro 

návštěvníky výstavku biovýrobků a jejich ochutnávky a zájemci si je u stánku Okresní 

agrární komory Most také mohli koupit. O biopotraviny byl velký zájem a po 

ochutnávkách se návštěvníci hrnuli do stánku si je koupit.

Biopotraviny Ústeckého kraje jsme propagovali po celou dobu výstavy, tj. od 

13. – 21. 9. 2013.

Polabské mlékárny a.s., provozovna Varnsdorf - ředitel pan Jiří Svoboda se 

umístil v soutěži „Regionální potravina ÚK 2013“ IV. kategorii - Mléčné výrobky 

ostatní s „BIO máslem cihla“ na 1. pořadí, dále pak v krajské soutěži „Přemysla 

Oráče“ na 1. místě s výrobku „Lužický sýrový měšec“.
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Paní Barbora Marešová z Břvan se umístila v „Regionální potravině ÚK 2013“ 

v kategorii III. Sýry vč. tvarohu s výrobky „Čerstvý kozí sýr LEGENDA“ na 1. 

místě. Protože ovce chová převážnou část roku na pastvinách v Českém středohoří, 

mají její kozí sýry příchuť bylinek podle ročních období. 

Pan Jakub Laušman  z farmy Držovice vítězil každoročně v předchozích 

ročnících soutěží s kozími a ovčími sýry.

Paní Olga Syrovátková, Zámecké sady Chrámce je známá výrobou biopotravin 

všeho druhu z vlastního pěstovaného ovoce - pálenky, džemy, mošty, dřeně, sušené 

ovoce atd. Nejoblíbenějším výrobkem je „Hrušková pálenka bio“, o který je velký 

zájem, je velmi jemná s nádechem hrušek a u milovníků hruškovic velmi oblíbená. I 

tento výrobek se v roce 2011 umístil na 1. místě, spolu s bioextra džemy a biomošty.

Velmi rádi propagujeme biopotraviny z Ústeckého kraje, jsou velmi kvalitní podle 

vzhledu a chuti, jsou čerstvé a vyráběné ze surovin, pocházejících z Ústeckého kraje.

Týden propagace biopotravin na Zahradě Čech se výrobcům vyplatil, stoupl zájem o 

jejich výrobky, což má pro ně také ekonomický přínos a rozšíření počtu spotřebitelů –

zájemců o tyto výrobky.

V Mostě, dne 22. 9. 2013                                                   Ludmila Holadová
                                                                                          ředitelka OAK Most – Teplice
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