OCHUTNÁVKY VÍTĚZNÝCH
REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ
ÚSTECKÉHO KRAJE
ve vlaku tzv. „ŠVESTKOVÉ DRÁZE“

Most, 29.6.2013 (sobota)
Dne 29. června 2013 zorganizovala Okresní agrární komora Most u příležitosti zahájení první
jízdy „ŠVESTKOVOU DRÁHOU“ ochutnávky regionálních výrobků Ústeckého kraje.
Švestková dráha – lokálka – projíždí těmito zastávkami:
Most, Obrnice, Sedlec u Obrnic, Skršín, Bělušice, Sinutec, Libčeves, Hnojnice, Semeč,
Třebívlice, Podsedice, Dlažkovice, Třebenice město, Čížkovice, Lovosice, Žalhostice,
Litoměřice horní nádraží – krásnou krajinou Českého středohoří s mnoha zajímavostmi.
Z Mostu jsme odjížděli do Litoměřic v 9,34 hod., z Litoměřic do Mostu jsme se vrátili
v 17,51 hod.
V jednom vagónku jsme upravili prostor tak, abychom mohli předvést výstavku vítězných
regionálních výrobků i výrobků z předchozích let. Vagón byl z venku označen ochutnávkami
regionálních potravin, propagačními letáky k regionálním potravinám a cestující od nás
obdrželi katalog potravin oceněných značkou Regionální potravina a mapu regionálních
potravin – To nejlepší z našeho kraje. Při této akci jsme po celou dobu prezentovali tyto
regionální potraviny.
Z vítězných potravin „Regionální potravina Ústeckého kraje 2013“ to byly tyto výrobky:
 Žatecká výběrová šunka – firmy H+B Jatky Žatec s.r.o.
 Novobranské korálky – firmy Uzenářství CHOVANEČEK – Rodinná firma s.r.o.
Litoměřice
 BIO máslo cihla – firmy Polabské mlékárny a.s., provozovna Varnsdorf
 Kvasový chléb – firmy LIMMA food, a.s. České Budějovice
 Beránkův čokoládový dort – Cukrárna Roberta Beránka, Libochovice
 Sadařův mošt – jablečný odrůdový s dužinou „Šampion“ – z firmy LoPe Fruit s.r.o.,
Šepetely

Z dalších doplňujících regionálních výrobků to byly:
o Zdobené perníčky – Dubský perník perníkářky Jitky Horčičkové
o Cukrářské výrobky – cukrářky Janky Kovandové z Libouchce
o Sýr BIO gouda – z firmy Polabské mlékárny a.s., provozovna Varnsdorf
o Roudnický šunkový aspik – firmy Procházka, a.s., Roudnice nad Labem
o Jablečný koncentrát – firmy Severofrukt, a.s. Trávčice
o Hruškojablečný biomošt – Olgy Syrovátkové ze Zámeckých sadů Chrámce
o OVOMOŠT – jablko – firmy PROMEGA, spol. s r.o.
Cestující byli velmi mile překvapeni a děkovali, že jsme jim zpříjemnili cestování, zejména
dětem, které měly obrovskou radost z malých zdobených perníčků, lineckých koláčků a
moštu. Neustále si běhali přidávat. Pro starší občany byly regionální výrobky roznášeny po
vlaku.
Informovali jsme cestující, jaké akce děláme, aby naši spotřebitelé kupovali především české
potraviny.
Provedli jsme propagaci výstavy Zahrada Čech, která se uskuteční v Litoměřicích a pozvali
jsme všechny do našeho stánku v pavilonu „A“, kde budou vítězné výrobky vystaveny, budou
tam ochutnávky a přímý prodej.
Pozvali jsme je také do stánku Ústeckého kraje na výstavu Země Živitelka v Českých
Budějovicích a na farmářské trhy, kde budeme provádět ochutnávky vítězných výrobků.
Všechny vystavené výrobky jim velice chutnaly a povídali jsme si s nimi o jednotlivých
výrobcích, což je velice zajímalo.
Ač jsme se z této akce vraceli značně unaveni (pro ochutnávky příliš příznivé podmínky ve
vlaku nejsou), měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme pro propagaci regionálních potravin
našeho kraje zase něco dobrého udělali. Také spolupráce s obsluhou „Švestkové dráhy“ byla
vynikající a všichni se těší na další jízdu v roce 2014.
Cestující nám děkovali za příjemnou jízdu a zážitky z cesty.
Tuto akci zorganizovala Okresní agrární komora Most jako „bonus“ v rámci projektu
Regionální potravina Ústeckého kraje 2013“ bez nároku na jakékoliv podpory, příspěvky, či
odměny. Opět se na této akci podílel tým Okresní agrární komory Most, kterým patří velký
dík, neboť akce byla zorganizována ve volném čase, v sobotu.

Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most
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