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Tématem, úvodní letošní I. farmářské slavnosti, která se uskutečnila
poslední sobotu v měsíci lednu, byly zabijačkové speciality.

Nechyběla ani oblíbená soutěž, tentokrát „O nejchutnější mosteckou 
jitrnici roku 2019“.

Zabijačkové výrobky zde měli možnost návštěvníci ochutnat od pěti
mosteckých řezníků a jednoho mimo okres.

Kromě výborných zabijačkových specialit, zde
návštěvníci ochutnávali také skvělé regionální 
potraviny z Ústeckého kraje a k poslechu zahrála 
cimbálová muzika Dušana Kotlára.

Na konci slavnosti byla soutěž „O nejchutnější 
mosteckou jitrnici“ vyhodnocena a jako první se umístil pan Jiří Hlinka 
z Poděbrad. Od Okresní agrární komory Most obdržel ořechový dort.

I přes nepříznivé chladné počasí měla nakonec farmářská slavnost
velkou návštěvnost.
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Je vidět, že si Mostečané nenechali ujít zabijačkové hody – mají velmi 
rádi všechny masné výrobky – zvláště zabijačkové.

Před stánky řezníků se tvořily fronty a návštěvníci si odnášeli Ježkův 
vepřový guláš a Straussovu zabijačkovou polévku – prdelačku i 
v donesených vlastních nádobách.

Okresní agrární komora Most již tradičně prezentuje regionální 
výrobky Ústeckého kraje a na trzích jsme měli velký stánek 
s regionálními potravinami, které všem návštěvníkům velmi chutnaly:

 Vojtěch Strauss – Most – zabijačková polévka, jitrnice, jelita, 
tlačenka, uzené maso, klobásy, sádlo, paštiky

 Uzenářství Ježek – Most – vepřový guláš, jitrnice, jelita, sulc

 MIPO Market – Most – retro minizákusky, podmáslový chléb

 Pekařství Oertelt – Most – chléb pšenično-žitný, podmáslový 
chléb a škvarkové placky

 Severofrukt Trávčice – chipsy z červené řepy, sušená jablíčka

 Eva Parásková – Kytlice – selské placičky s mandlemi

 Olga Syrovátková – Chrámce – sušené bio hrušky, hrušková 
pálenka

 Karla Ščepková – Bělušice – Karlátka – bio sušené švestky s 
peckou

Tuto akci pořádalo Statutární město Most, Okresní agrární komora 
Most a Severočeské farmářské trhy.

Děkujeme všem prodejcům, organizátorům i návštěvníkům, že i přes 
nepříznivé počasí se I. farmářská slavnost vydařila a návštěvníci byli 
velmi spokojeni.

Děkujeme také Statutárnímu městu Most za podporu OAK Most 
v oblasti propagace regionálních potravin a za velmi dobrou 
spolupráci.



Zvláštní uznání a poděkování patří našim věrným mosteckým 
výrobcům a to:

 panu Vojtěchu Straussovi – řeznictví Most

 panu Michalu Ježkovi – firma Uzenářství Ježek s.r.o. z Mostu

 panu Pavlu Mrštíkovi – firma MIPO Market s.r.o., Most

 panu Michalu Oerteltovi – firma Pekařství Oertelt z Mostu,

kteří s námi spolupracují již 10 let a dle našich požadavků vyrobí vždy 
na trhy skvělé chutné a čerstvé výrobky, které můžeme na trzích 
propagovat.

Opět se potvrdilo, že farmářské slavnosti v Mostě se osvědčily a že je 
o trhy velký zájem. 

I. farmářská slavnost (zabijačková) roku 2019
skončila.

ZVEME VÁS NA
II. FARMÁŘSKOU SLAVNOST – jahodovou,

která se bude konat 11. 5. 2019
v Mostě na 1. náměstí.

Těšíme se na Vás!
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