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V rámci projektu „REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2016“ provedla 
Okresní agrární komora Most ochutnávky vítězných regionálních potravin roku 2016. 

Ochutnávka spojená s prodejem se konala tentokrát na návsi v obci Vrskmaň dne 
18.6.2016 v rámci venkovských farmářských trhů, které organizuje MAS Sdružení 
Západní Krušnohoří pod vedením paní Hany Dufkové. 

Farmářské trhy byly výborně připraveny a zorganizovány. Pro zpestření 
návštěvníkům trhů hrála hudba, děti měly možnost jízdy na koních, pro zabavení  
dětí byla k dispozici keramická dílnička, výroba svíček z vosku, kresba na obličej a 
návštěvníci mohli shlédnout foukání skla. Nechyběla ani tombola, jejíž výtěžek putuje 
na konto Matýsek.

Na venkovských farmářských trzích byly ochutnávány a také přímo prodávány 
návštěvníkům tyto vítězné regionální potraviny:

výrobek výrobce vítěz roku

Tradiční játrová paštika Čongrády s.r.o., Ležky 2016

Gouda kozí sýr
Polabské mlékárny, provozovna 
Varnsdort

2016

Makovec bez mouky
Jaroslava Michalcová, Roudnice
nad Labem

2016

Jablečno-rakytníková šťáva 
s dužinou 

LoPe Fruit s.r.o., Šepetely 2016

Jablka sušená-kostky Severofrukt, a.s., Trávčice 2016

Květový med-lipový Ing. Radek Geletič, Lovosice 2016
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doplňkový prodej

Kozí sýr přírodní Ondřej Malina, Nová Víska 2015

Kocour IPA Samuraj Pivovar Kocour Varnsdorf 2015

Špekáčky Vojtěch Strauss, Most 2014

Dortletka
Jaroslava Michalcová, Roudnice 
nad Labem

2014

Bio máslo cihla
Polabské mlékárny, provozovna 
Varnsdorf

2013

Kocour světlý ležák Pivovar Kocour Varnsdorf 2012

Na venkovských farmářských trzích ve Vrskmani se také prezentoval výrobce 
z Břvan, který v roce 2013 vyhrál soutěž Regionální potravina s čerstvým kozím 
sýrem Legenda.

Ochutnávky proběhly v příjemném prostředí za krásného počasí a prezentované 
výrobky návštěvníkům trhů velmi chutnaly. 

Účast na trzích byla cca 700 návštěvníků.
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