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III. FARMÁŘSKÁ SLAVNOST
v Mostě
30.9.2017 – Jablečné hody
Za krásného slunečného počasí v poslední zářiovou sobotu proběhly v Mostě na 1. náměstí
dvě různé akce a to:
 III. Farmářská slavnost od 8,00 do 12 hod.
 Svátek seniorů od 13,00 do 17,00 hod.
III. Farmářskou slavnost pořádalo Statutární město Most, Okresní agrární komora Most a
Severočeské farmářské trhy.
Součástí farmářské slavnosti byla soutěž „O nejchutnější jablečný dezert“ a soutěž v dojení
krávy na trenažéru.
Program proběhlé farmářské slavnosti byl velmi bohatý. K poslechu hrála country kapela
CAMNA z Litoměřic pod vedením pana Vlastimila Chovanečka. Musíme podotknout, že firma
CHOVANEČEK s.r.o. Litoměřice patří mezi elitu řezníků v Ústeckém kraji i mimo něj. Jejich
specializací jsou sušené šunky (prsuterie.cz), který každoročně vítězí v regionálních soutěžích
v Ústeckém kraji. Kapela CAMNA hrála výborně a svou muzikou zaujala řadu návštěvníků
farmářských trhů.
Soutěž dojení krávy na čas zaujala nejen děti, ale také dospělé. Prostor dostaly i národnostní
menšiny – zajímavé bylo vystoupení Svazu Vietnamců v Mostě a menšina Maďarů, žijících
v Mostě, otevřeli hned několik stánků s jejich tradičními pochutinami.
Na závěr slavnosti byla vyhodnocena soutěž „O nejchutnější jablečný dezert“, ve kterém se
umístili na:
 1. místě – Eva Špačková – Most
 2. místě – Anna Jencová – Chomutov
 3. místě – Kamila Plachá – Most
Recept na vítězný jablečný dezert:
Nahoře i dole plát těsta, mezi tím jablečná náplň a marmeláda. Navrch sníh z vaječných bílků,
posypaným strouhaným kokosem a zapéct.
Oceněné dámy obdržely od Okresní agrární komory Most tašku regionálních potravin, od
Severočeských farmářských trhů tašku čerstvé zeleniny a od Statutárního města Most
prezentační balíčky.

Okresní agární komora Most prezentovala ve svém stánku na farmářských trzích tyto
regionální potraviny:
výrobek

výrobce

Retro šunkový salám

Daniel Stříbrný, Louny

Vepřové maso od Zrcadla

VAROZA, s.r.o., Březno

Kozí kefír, ovčí a kozí čerstvý sýr

Jakub Laušman, Držovice

Karamelový větrník

Janka Kovandová, Libouchec

Sedmý schod

Žatecký pivovar, spol. s r.o.

Čertovsky dobré a křupavé brambůrky solené

Lahůdky Fajn, Hradiště

Kozí gouda
Pršuto klášterní šunka, pršuto cop, jelení podkova,
jehněčí klobása
Jablka sušená, sušené hrušky a červená řepa

Mlékárna Varnsdorf

Moštíky
Sádlo se škvarkami, francouzská paštika, tlačenka,
uzená krkovice
Paštika s brusinkami, klobásy, jitrnice a jelita,
krušnohorský salám, guláš
Retro zákusky, chléb krájený

Moštárna ln, Louny

Rohlík a kulatý chléb

Pekařství OERTELT, Most

Jahodový sirup

Manok, Děčín

Chovaneček s.r.o., Litoměřice
Severofrukt, a.s., Trávčice

Vojtěch Strauss, Most
Michal Ježek, Most
MIPO Market, Most

Farmářská slavnost se vyvedla, ještě lepší nez loni, neboť počasí bylo nádherné. Náměstí
vonělo jablky, neboť slavnost byla v jejich znamení. Výborná byla i návštěvnost, taktéž
všichni návštěvníci byli nadmíru spokojeni.
Do konce roku bude ještě IV. Farmářská slavnost v Mostě, která se ponese v adventním
duchu. A slavnost budou v Mostě pokračovat i v příštím roce.
Okresní agrární komora přispěla k další prezentaci našich potravinářů nejen z Mostu, ale i
z dalších měst Ústeckého kraje oceněných jak v soutěži o značku „Regionální potravina
Ústeckého kraje“, tak i krajské soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek Přemysla Oráče“.

III. FARMÁŘSKÁ SLAVNOST SE OPĚT VYDAŘILA!
V odpoledních hodinách navázala na farmářskou slavnost oslava SVÁTKU SENIORŮ
s bohatým doprovodným programem a to:
 POUPATA Teplice – zpěv
 HOLKY SENIORKY Lom – tanec
 SKEJUŠAN Chomutov – zpěv






MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
SENIORKY MSSS Most – tanec
JIRKOVSKÉ SENIORKY – tanec
SENIORKY Litvínov – tanec

Také po celé odpoledne bylo 1. náměstí plně obsazené a bylo zřejmé, že se program všem
účastníkům líbil.

ZVEME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY Z MOSTU A OKOLÍ
k návštěvě IV. FARMÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ , které se konají
dne 9.12.2017 na 1. náměstí v Mostě
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