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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Ve dnech 11.12.-13.12.2014 u příležitosti otevření informačního centra ve městě 
Grünhain-Beierfeld v Sasku prezentovala Okresní agrární komora Most regionální 
potraviny Ústeckého kraje ve Věži krále Alberta v Grünhainu.

Prezentace byla provedena na základě projektu „Po stopách Cisterciáků 
z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří“ a pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a žádosti starosty města Grünhain-Beierfeld 
pana Joachima Rudlera. 

Při otevření jsme prezentovali tyto regionální potraviny:
 tlačenka, uzená krkovice, klobásy, uzený bůček z Uzenářství Jaroslav Ježek, 

Saběnice
 tlačenka, obložené mísy, francouzská paštika, škvarkové sádlo, jitrnice a jelita 

z Uzenářství Vojtěch Strauss, Most
 pršut – Karé, korálky z Uzenářství Vlastimil Chovaneček, Litoměřice
 chléb z Pekařství Oertelt, Most
 ovocné mošty z firmy Promega, Louny
 Jablka a jablečné mošty z firmy LoPe Fruit, Šepetely
 čokoládové a vlašskoořechové dorty od Roberta Beránka z Libochovic
 dortletky od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem
 vánoční cukroví z Radniční cukrárny Litvínov
 perníčky od Jitky Horčičkové – Dubský perní, Dubí
 punč z Likérky Okar, Mšené-lázně
 biotřešňovice od Logy Syrovátkové, Zámecké sady Chrámce
 sýry z farmy Držovice od Jakuba Laušmana
 sýry z mlékárny Varnsdorf
 piva z firmy Mostecký Kahan z Mostu

Prezentace regionálních potravin Ústeckého kraje 
v Sasku – Grünhain-Beierfeld

Věž krále Alberta
11.12.-13.12.2014
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 žatecká piva z firmy Žatecký pivovar, Žatec

12.12.2014 se uskutečnilo slavnostní otevření informačního centra, kterého se 
zúčastnilo 150 hostů, jak ze Saska, tak i Česka.

Slavnostní projev přednesl starosta města Joachim Rudler, který ve svém projevu 
představil tým OAK Most, který připravil prezentaci regionálních potravin. 

Za českou stranu se zúčastnili také za Ústecký kraj pan Jan Szántó a paní Monika 
Zeman, dále představitelé města Třebívlice, Třebenice a další hosté.

Setkali jsme se i s místními zemědělci a přijeli i naši dlouholetí partneři ze Saska –
pan Jens Beyer a Werner Bergelt, kde jsme při pracovním setkání projednali aktuální
situaci v oblasti nové Společné zemědělské politiky 2015-2020 a domluvili pracovní 
schůzku k uzavření „Smlouvy o spolupráci na léta 2015-2020“ v Mostě.

Prezentace 1. den akce proběhla až do večerních hodin a 2. den bylo informační 
centrum otevřeno pro veřejnost a rovněž jsme provedli výstavku a ochutnávky 
regionálních potravin Ústeckého kraje. Prezentace se celkem zúčastnilo 300 
návštěvníků.

České regionální potraviny sklidily při prezentaci velký úspěch a návštěvníkům velmi 
chutnaly.

Podle našeho hodnocení i hodnocení starosty města Grünhain-Beierfeld pana 
Rudlera byl tento projekt přínosem pro prezentaci českých regionálních potravin na 
saském trhu.

Naše výrobky mohou směle konkurovat těm německým, byl o ně velký zájem a to o 
všechny výrobky. 
Potvrdilo se tak hodnocení letošních soutěžních potravinářských výrobků 
v hodnotitelských komisích, že úroveň českých výrobků v Ústeckém kraji podstatně 
stoupla, že naše výrobky jsou velmi chutné, kvalitní a vyrobeny z těch nejlepších 
českých surovin původem z Ústeckého kraje.

To byla již 55. a poslední ochutnávky a prezentace regionálních potravin Ústeckého 
kraje v roce 2014.

V Mostě, dne 5.1.2015
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