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PREZENTACE REGIONÁLNÍCH
POTRAVIN ÚSTECKÉHO KRAJE
na Magistrátu města Mostu – 1. 12. 2016

Dne 1. 12. 2016 se konalo na Magistrátě města Mostu předvánoční setkání OAK Most
s vedením Radnice – primátora, náměstků a radních.
Na této akci proběhlo vyhodnocení spolupráce OAK Most s vedením města Mostu, návrh
akcí pro příští rok 2017, ale také prezentace regionálních potravin, představení vítězných
potravin a Mosteckých potravinářů.
Všichni účastníci obdrželi Katalog regionálních potravin a novou brožuru „Zemědělství
Ústeckého kraje“.
Prezentovali jsme zde tyto potraviny:


cukrářské výrobky – Dortletky od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem



novobranské korálky a různé sušené šunky od firmy Chovaneček s.r.o., Litoměřice



jablečný mošt s rakytníkem firmy LoPe Fruit s.r.o., Šepetely



jablka ze Zemědělského družstva Klapý



masné a uzenářské výrobky z firmy Uzenářství Ježek s.r.o. Most – krušnohorský
salám, debrecínka, uzený bok, klobásy, tlačenka



obložené mísy a banketky z firmy BILBO šmak s.r.o. z Mostu



slané brambůrky od pana Hadravy – Lahůdky Fajn



sušené chipsy z červené řepy a sušená jablka firmy Severofrukt, a.s. Trávčice



pekařské výrobky firmy Pekařství Oertelt s.r.o., Most – špaldové řezy, křehouš, chléb



cukrářské výrobky z firmy MIPO Market s.r.o. z Mostu – pro tuto akci připravila firma
krásný a velmi chutný vánoční dort s nápisem „Hezké Vánoce“



svatomartinské víno rosé z Českého vinařství Chrámce s.r.o.

Představili jsme katalog vítězných výrobků Ústeckého kraje z tohoto roku a prezentovali jsme
především výrobky vynikajících Mosteckých potravinářů, jako například:


Uzenářství Ježek s.r.o., Lužice – majitel Michal Ježek



Vojtěch Strauss z Mostu – masné a uzenářské výrobky



BILBO šmak s.r.o. z Mostu – majitel Ing. Stanislav Woznica



MIPO Market s.r.o., Most – majitel Pavel Mrštík



Pekařství Oertelt, s.r.o., Most – majitel Michal Oertelt



České vinařství Chrámce s.r.o. – jednatelka Kateřina Kreisinger

Celému vedení magistrátu regionální potraviny velmi chutnaly a radní města nešetřili
chválou na kvalitu, chuť, vzhled a čerstvost prezentovaných potravin.
Všechny tyto výrobky budou mít možnost občané města Mostu a okolí ochutnat na
4. farmářské slavnosti v Mostě dne 10. 12. 2016 včetně zabijačkových výrobků (zabijačková
polévka, guláš, jitrnice, jelita, škvařené sádlo, vánočky, vánoční cukroví atd.)
OAK Most se s vedením města Mostu dohodla na další spolupráci v roce 2017 a společnou
organizaci farmářských slavností v Mostě pro příští rok a prezentaci města Mostu při všech
akcích (Země živitelka, Zahrada Čech, Vinařské Litoměřice, Gastro Food Fest a dalších…)
Setkání s vedení města Mostu proběhlo ve velmi příjemné atmosféře s předvánoční náladou.
Za prezentaci regionálních potravin obdržela OAK Most písemné poděkování od vedení
Radnice města Mostu.
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