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V rámci projektu „REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2014“ provedla 
Okresní agrární komora Most další ochutnávky vítězných regionálních potravin roku 
2014. 

Akce se konala na náměstí 1. Máje v Chomutově na Farmářských trzích, pořádaných 
firmou ČESKÝ UM.

Na Farmářských trzích byly ochutnávány a také přímo prodávány 
spotřebitelům tyto vítězné regionální potraviny:

výrobek výrobce

Špekáčky Vojtěch Strauss Most

Novobranský pršut - Karé Uzenářství Chovaneček Litoměřice

Držovický ovčí jogurt bílý BIO Jakub Laušman Držovice

Dortletka Jaroslava Michalcová Roudnice n/L

Polotmavý ležák 12° Mostecký Kahan Most

Bramborové plátky se šunkou, smetanou a pažitkou Bramborárna Bukovice

Čerstvý kozí sýr BIO Jakub Laušman Držovice

Akce proběhla za krásného počasí od 8,00 hod. ráno a na trzích byla celá řada 
stánků – zelenina, uzeniny, drůbež, čerstvé ryby, koření, těstoviny, pekařské 
výrobky, med atd.

Ochutnávky vítězných regionálních 
potravin Ústeckého kraje 2014 

Chomutov – Farmářské trhy
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Výrobky pocházely od českých výrobců a ihned ráno se tvořily fronty přede
především u pekařů, prodeje drůbeže a zeleniny.

Byli jsme překvapeni spoustou lidí, kteří farmářské trhy Chomutově navštívili.

O regionální výrobky byl velký zájem, návštěvníci se ptali na výrobce, kteří tyto 
chutné výrobky vyrábějí a nestačili jsme na dotazy spotřebitelů odpovídat.

Je vidět, že o farmářské trhy – české výrobky je mezi spotřebiteli velký zájem. 

Stánkem prošlo cca 2.000 návštěvníků. Každý návštěvník trhů odcházel spokojený 
s nákupy – čerstvými českými výrobky a tak to má být.

Na farmářských trzích byl propagován mezinárodní projekt CENTRAL MARKETS, 
jehož cílem je posílit tradiční trhy a znovu přivést trhy do center našich měst.
V tomto projektu je zapojen Ústecký kraj spolu s dalšími 8 městy z Evropské unie.

Fotogalerie:
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