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tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Již 3. ročník festivalu dobrého jídla a pití – GASTRO FOOD FEST proběhl v krásném 
a  historicky malebném městečku Litoměřice, kde se každoročně koná velkolepá 
výstava Zahrada Čech. 

Tento ročník nesl podtitul „Gastronomie z celého světa na jednom místě“. 

Návštěvníci mohli ochutnat – německá, francouzská, italská, americká, řecká, 
vietnamská a indická jídla a také tuzemskou a molekulární kuchyni.

Jedna z hlavních kuchařských hvězd letošního ročníku byl  Filip Sajler (představitel 
z dvojice Kluci  v akci), který na festivalu předvedl skvělou francouzskou kuchyni. 

Na dvou pódiích mohli návštěvníci ochutnat přímo speciality od mistrů 
kuchařů, kteří prováděli show a to:

 Jana Malachovského a Tomáše Kremličky – TEAM ELKUS – RETIGO –
s českou kuchyní

 Martina Polačky – chutné Mexiko
 nově vybudovaný biskupský pivovar v Litoměřicích
 Radka Šubrta – porotce z pořadu Master Chef
 show bratrů Metelkových – molekulární kuchyně
 Jaroslava Sapíka – poctivá česká kuchyně
 SŠ Litoměřice – japonské speciality – sushi
 a další

Prezentovaly se zde však také školy a to:
 SŠ Pedagogická, hotelnictví a služeb z Litoměřic – zabijačkové výrobky, 

svatební koláčky, zákusky, koktejly a opravdu široký výběr dobrot
 Bukaschool z Mostu – domácí čokoládové pralinky, koktejly, nealkoholické 
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Ozdobou Gastro Food Festu byla herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová, která 
moderovala show v pavilonu „A“, ale také pomáhala při vaření.

Na tomto festivalu nechyběly ani vítězné výrobky ze soutěže o značku „Regionální 
potravina Ústeckého kraje“ a ze soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ 
Prezentaci výsledků těchto soutěží provedla paní Ludmila Holadová přímo na pódiu. 
Při prezentaci prováděly hostesky ochutnávky některých regionálních výrobků mezi 
návštěvníky pod pódiem.

V pavilonu „A“ měla také Okresní agrární komora Most stánek, kde mohli 
návštěvníci ochutnat a přímo si zakoupit vítězné výrobky a to:

výrobek výrobce vítěz roku

Menčíkova podkova Varnsdorfské uzeniny, Varnsdorf 2015

Archivní sušená slanina
Vlastimil Chovaneček – Rodinná 
firma, Litoměřice

2015

Kozí sýr přírodní Ondřej Malina, Nová Víska 2015

Mlsný Filip – Višňový džem DY servis, Radešín 2015 

Kocour IPA Samuraj Pivovar Kocour, Varnsdorf 2015

Čertovsky dobré a křupavé 
brambůrky solené

Slavomír Hadrava, Hradiště 2015

doplňkový prodej

Dortletka
Jaroslava Michalcová, Roudnice 
nad Labem

2014

Sušená jablka Severofrukt, Trávčice 2012

Med květový Ing. Radek Geletič, Lovosice 2012

Na této akci se také po celé dva dny prezentovali výrobci Ústeckého kraje 
s regionálními potravinami a to:

 LoPe Fruit, s.r.o. Šepetely s výbornými mošty a jablky
 Dubský perník paní Jitky Horčičkové se svými velmi chutnými, zdobenými 

perníčky, která je před zraky návštěvníků také zdobila
 Slavomír Hadrava s vítěznými brambůrkami
 DY servis – pan Jan Heřmánek s džemem Mlsný Filip, který předvedl na pódiu 

sladké vaření po oba dva dny  
a tímto potravinářům děkujeme za prezentaci svých potravin ve stáncích po oba 
dva dny.

Také jsme vyhodnotili soutěž „O nejlepší stánek s potravinami“, kterou vyhrála naše 
perníkářka paní Jitka Horčičková z Dubí, za krásně vyzdobený stánek, která obdržela 
od Okresní agrární komory Most koš regionálních potravin.
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3. ročník festivalu dobrého jídla a pití 
GASTRO FOOD FEST v Litoměřicích se opět vydařil.

Tato akce je organizována především pro mladé, kde mohou ochutnávat 
gastronomické speciality a načerpat také nové kuchařské recepty z různých kuchyní 
z celého světa, o které byl velký zájem.

Tento ročník festivalu získal odborné záštity – Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 
Barmanská asociace ČR, Okresní agrární komora Most, záštitu hejtmana Ústeckého 
kraje a města Litoměřic.

Organizátorem Gastro Food Festu bylo Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice.

Návštěvnost akce byla přes 5.000 návštěvníků.

V Mostě, dne 18.10.2015

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

Akce byla organizována s finanční podporou Ústeckého kraje
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