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V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnila na 1. náměstí v Mostě II. farmářská slavnost. S kulturním 
programem vystoupila kapela STRÁNÍCI.

Také zde nechyběla soutěž, tentokrát o „Nejchutnější slané pečivo“. V soutěži se umístily tři 
ženy, a to: Hana Kalášková, která zvítězila se svými pizza koláčky z listového těsta, druhá 
skončila Radka Plachá, třetí Michaela Plachá. Všechny byly oceněny balíčkem regionálních 
potravin od OAK Most.

Okresní agrární komora Most zde opět měla stánek s ochutnávkami a prodejem 
regionálních potravin   a propagovala zde výrobky těchto potravinářů: 

 Vojtěch Strauss, Most – uzená krkovice, francouzská paštika, škvarkové sádlo

 Uzenářství Ježek s.r.o., Most – paštika s chilli, krušnohorský salám, paštika 
s brusinkami

 Pekařství Oertelt s.r.o., Most – škvarkové placky, kulatý chléb, rohlíky, špaldové řezy

 MIPO Market s.r.o., Most – podmáslový chléb, retro minizákusky, koláčky

 LoPe Fruit s.r.o., Šepetely – jablečné mošty s rakytníkem s dužinou

 Moštárna Louny In s.r.o. – moštíky

 Ing. Radek Geletič, Lovosice – med

 Polabské mlékárny, a.s. – copánky uzené, nitě bílé, kozí gouda

 Chovaneček s.r.o., Litoměřice – sušená šunka

 Severofrukt, a.s. Trávčice – sušená červená řepa chips, sušená jablíčka

Všem návštěvníkům farmářské slavnosti regionální potraviny velmi chutnaly.
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Navštívila nás také kontrola z Inspektorátu veterinární správy v Mostě, která kontrolovala, 
zda jsou dodrženy všechny hygienické požadavky na prodej, zvlášť dodržení teploty pro 
prodej masných výrobků, a neshledala u nás žádné závady. 

V den farmářských trhů panovaly vysoké teploty, a tak byly kontrolovány všechny stánky 
s prodejem masných a uzenářských výrobků a sýrů.

Děkujeme vedení Statutárního města Mostu za podporu OAK Most a za velmi dobrou 
spolupráci nejen v oblasti propagace regionálních potravin.

V odpoledních hodinách na tuto slavnost navázaly Pivní slavnosti a gulášové hody, které 
trvaly až do 22 hodin. Náměstí se zaplnilo stánky pivovarů a soutěžících s gulášem. První 
místo v soutěži obhájil Spolek severočeských havířů.

Těšíme se na Vás!

V Mostě, dne 27. 5. 2017
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ZVEME VÁS NA 3. FARMÁŘSKOU SLAVNOST,
KTERÁ SE BUDE KONAT 30. 9. 2017 

NA 1. NÁMĚSTÍ V MOSTĚ.
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