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GASTRO FOOD FEST
LITOMĚŘICE
25.10.- 27.10.2013
1.ročník
Ve dnech 25.10. – 27.10. se na výstavišti v Litoměřicích konal 1. ročník - „GASTRO
FOOD FEST“ – Festival dobrého jídla a pití!
Cílem tohoto festivalu bylo naučit spotřebitele nakupovat a vařit z ryze českých
surovin. Organizátorem byla firma DREAM PRO s.r.o. jednatele pana Lubomíra
Machoně. Tento festival byl opravdu gastronomickým zážitkem, kde si návštěvníci
mohli vychutnat výtečné delikatesy přímo z rukou mistrů svého oboru a to jak
v pavilonech, tak pod širým nebem.
Nechyběl tu slavný místní kuchař - Zdeněk Pohlreich, Robert Zatloukal a Radek
Šubrt. Konaly se zde kuchařské show s VIP osobnostmi, propagovaly se zde hmyzí
speciality, byly zde zastoupeny a prezentovaly se zde různé restaurace se svými
specialitami, staročeská kuchyně, proběhla zde „škola vaření“ (ryby, zvěřina, sladkosti
nejen pro děti).
Byla zde prezentace baristy Adama Javorského (Piazza d´Oro), svět vína, různé
kavárny, proběhly degustace. Také zde byla prezentace tradičního prvorepublikového
vaření a koktejlů - retrovaření.
Byl to opravdu „GASTRONOMICKÝ RÁJ“ a milovníci dobrého jídla a pití si opravdu
přišli na své.
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Nezastupitelné místo zde měla „Regionální potravina“ Okresní agrární komory Most,
kde v pavilonu „A“ v dobovém stánku pracovnice OAK Most Plachá Monika a Plachá
Radomíra po všechny tři dny až do 19,00 hod. nabízely ochutnávky vítězných
regionálních potravin.
Ale to není vše - OAK Most zorganizovala další potravináře, kteří se zde prezentovali
a to:


Dubský perník – Jitka Horčičková z Dubí, která zde předváděla i zdobení
perníku



Cukrárna Janky Kovandové z Libouchce se svými minizákusky i perníčky



firma OKAR pana Mejstříka z Mšených Lázní zde měla úspěch se svými likéry



firma LoPe Fruit s.r.o. Šepetely paní Petry Krausové zde nabízela ochutnávku a
prodej jablečných moštů podle odrůd



KM PRODUKT Ústí nad Labem zde nabízel 2 meny:
1) hovězí polévka s játrovou zavářkou
svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
muffiny čokoládové
2) polévka dršťková
vepřové výpečky,červené zelí a bramborový knedlík
muffiny skořicové s jablky



Cukrárna Expres - Petra Peštiková z Děčína zde prezentovala cukrářské
výrobky

Všem našim potravinářům, kteří se tohoto festivalu zúčastnili děkujeme, že po celé
3 dny vydrželi na výstavě až do večerních hodin a vzorně reprezentovali své firmy, ale
také Okresní agrární komora Most, která byla účastníkem tohoto festivalu jako VIP.
Ochutnávky regionální potraviny proběhly nad rámec projektu a pracovnice je
zajišťovaly s láskou ve svém volném čase. Také těm patří to největší poděkování.
Těchto slavností jídla a pití se zúčastnilo cca 5000 účastníků, převážně mladých lidí.
1. ročník GASTRO FOOD FEST v Litoměřicích dopadl na výbornou
a budeme se těšit na 2. ročník v roce 2014.
V Mostě, dne 28. 10. 2013
Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most
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P.S. K tomuto dni OAK Most zajišťovala již 25 ochutnávek regionálních potravin.

Fotodokumentace
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