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Na rok 2015 připadlo výročí 15 let vzniku Ústeckého kraje.
DEN S ÚSTECKÝM KRAJEM se konal na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kde
probíhaly farmářské trhy a také představovaly svou činnost a výrobky některé
nevládní organizace, školy, MAS z Ústeckého kraje.
Také Okresní agrární komora Most a Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje přispělo k těmto oslavám.
Ve dvou stáncích jsme provedli prezentaci regionálních potravin Ústeckého kraje,
které se účastnili v soutěžích o značku „Regionální potravina“ a „Nejlepší
potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ a to:
 Pekařství u Onďase – Jiří Ondečko – Onďasův rohlík
 Promega Louny – moštíky
 DY servis Radešín – džem Mlsný Filip
 LoPe Fruit Šepetely – mošty
 Rodinná firma – Vlastimil Chovaneček – sušená šunka
 Aplica Ústí nad Labem – svatební koláčky
 Ing. Radek Geletič Lovosice – med květový
 Robert Beránek Libochovice – dorty, chodský koláč
 Lahůdky fajn – Slavomír Hadrava – kanapky, slané brambůrky
 Uzenářství Ježek Saběnice – uzené maso
 Severofrukt Trávčice – sušené zeleninové chipsy
 Polabské mlékárny, provozovna Varnsdorf – sýry
 Vojtěch Strauss Most – sádlo, škvarky, klobásy
 Bilbo šmak Most – obložené mísy s uzeninou a sýrem
 Ondřej Malina Nová Víska – kozí sýry, kozí mléko
 Cukrárna Mipo Most – ovocný dort, minizákusky
 Jitka Horčičková – Dubský perník – perníčky zdobené
 Kremex Ústí nad Labem – medovníky
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Z potravinářů prezentovali přímo své výrobky pan Ondřej Malina a paní Jitka
Horčičková.
Všechny prezentované výrobky byly velmi dobře hodnoceny a návštěvníci se nás
ptali na výrobce a kde je možno tyto chutné výrobky koupit.
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