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STARTUJÍ SOUTĚŽE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
ÚSTECKÉHO KRAJE
Už podvanácté Okresní agrární komora Most zve všechny potravináře, zpracovatele a
zemědělce Ústeckého kraje k účasti do soutěží:
 Regionální potravina Ústeckého kraje
 Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče
Zájemci z řad zemědělců i potravináři mohou až do 9. května 2019 přihlásit své výrobky –
jídlo a nápoje – severočeského původu do jednotlivých kategorií.
Výběr elitních potravin z Ústeckého kraje zajistí nezávislé hodnocení hodnotitelskou komisí
složenou z dozorových orgánů (SZPI, KVS), SZIF, MZe, AK ČR, PK ČR a Ústeckého kraje.
Metodika pro soutěže je uvedena v příloze.
Největší šanci mají potraviny a nápoje zrozené z maximálního podílu surovin z Ústeckého
kraje, tj. výrobky lahodící oku, čichovým a chuťovým buňkám. Také název a obal výrobků
musí vyjadřovat regionální příslušnost, přinese soutěžícím bodové zvýhodnění při porovnání
s konkurenčními produkty. Také etikety na výrobku musí korespondovat s obsahem výrobku
a musí odpovídat potravinářským předpisům.
Jednou z podmínek přijetí potravin a nápojů do soutěže je jejich aktuální dostupnost
v maloobchodě anebo přímém prodeji.
Časový harmonogram je následující:
 příjem přihlášek – od 10.4.2019
 ukončení přijímání přihlášek – 9.5.2019
 hodnotitelská komise – 15.5.2019
 slavnostní vyhodnocení soutěže v 1. den výstavy Zahrada Čech – 13.9.2019 od 13:00

Do soutěže se můžete přihlásit v těchto kategoriích:
Regionální potravina:
1) Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas
2) Masné výrobky trvanlivé
3) Sýry včetně tvarohu
4) Mléčné výrobky ostatní
5) Pekařské výrobky, včetně těstovin
6) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
7) Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné
8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
9) Ostatní
Přemysl Oráč:
1) Masné výrobky tepelně opracované
2) Masné výrobky tepelně opracované
3) Masné výrobky trvanlivé
4) Sýry včetně tvarohu
5) Mléčné výrobky ostatní
6) Pekařské výrobky
7) Pekařské výrobky
8) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
9) Alkoholické nápoje, včetně vína z hroznu révy vinné
10) Nealkoholické nápoje
11) Ovoce a zelenina v čerstvém stavu
12) Ovoce a zelenina ve zpracované formě
13) Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla
14) Ostatní
V Ústeckém kraji bude tyto soutěže organizovat opět Okresní agrární komora Most –
Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.
Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky
„Regionální potravina“ má být vyroben v Ústeckém kraji, případně je-li to z objektivních
důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70%. Hlavní
surovina musí být ze 100% tuzemského původu. U ostatních surovin se uvede procentické
zastoupení, vč. uvedení původu.
Přihláška musí obsahovat:
 Identifikační údaje žadatele (část A)
 Kopie výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, popř. výpisu z evidence
zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců
 Technická dokumentace výrobku (část B) vč. etikety, obalu nebo náhledu obalu
 Čestné prohlášení žadatele (část C)
 Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů (část D)

Navážení výrobků:
Výrobky přivezte na výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, popř. dle telefonické dohody
v těchto termínech:



14. 5. 2019 od 9,00 do 14,00 hod. – nekazící se výrobky
15. 5. 2019 od 7,00 do 9,00 hod. – rychle se kazící potraviny

a to v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komisí (8 členné) a následné
posouzení výrobků a fotografování vítězných výrobků. Vzorky do Hodnotitelské komise jsou
ze strany výrobců poskytovány zdarma.
Přijetím výrobků pro hodnocení je pověřena Radomíra Plachá (OAK Most) – tel. 602 741 110.
Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná u Regionální potraviny ministrem zemědělství,
u Přemysla Oráče hejtmanem Ústeckého kraje.
Vítězové z jednotlivých kategorií získají pro produkty ocenění značkou Regionální potravina
Ústeckého kraje nebo Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla
Oráče.
Dále budou mediálně zviditelněni s marketingovou podporou od Okresní agrární komory
Most a Ústeckého kraje.
Od vzniku soutěže
 Značka Přemysla Oráče byla udělena 119 výrobkům
 Značka Regionální potravina Ústeckého kraje byla dosud udělena 75 výrobkům

Pokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další
informace.
Na příjemnou a úzkou spolupráci s Vámi se těší Okresní agrární komora Most.
V Mostě, dne 10. 4. 2019
Plachá Radomíra
Plachá Monika
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AŤ SE VÁM VE VŠEM DAŘÍ !!!

