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Skončil 2. ročník
festivalu dobrého jídla a pití
Gastro Food Fest Litoměřice
17.10.-19.10.2014
Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje se ve dnech 17.10.-19.10.2014 se konal již
2. ročník festivalu dobrého jídla a pití – GASTRO FOOD FEST v krásném a
příjemném prostředí výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.
Slavnostní zahájení této akce provedla za Ústecký kraj radní Jitka Sachetová,
starosta města Litoměřic Ladislav Chlupáč, ředitelka OAK Most Ludmila Holadová a
zástupce Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Program byl opravdu pestrý a milovníci dobrého jídla a pití měli z čeho vybírat.
Prezentovaly se zde opravdu výborné restaurace s příjemnými kuchaři a
číšníky, jako např.:
 restaurace Kocanda z Ústí nad Labem – vyzrálé hovězí steaky z českého
strakatého skotu
 hotel & restaurant Větruše – farmářské hovězí kanadské maso na majoránu
s bramborovou espumou
Prezentovaly se zde však také školy a to:
 SŠ Pedagogická, hotelnictví a služeb z Litoměřic – domácí vdolečky pečené
na tálku s hruškovými povidly zdobené zakysanou smetanou
 SŠ Pohoda z Litoměřic – košíček ze šlehačkového těsta plněný lososovou
pěnou
 Bukaschool z Mostu – domácí čokoládové pralinky, zmrzlina z tekutého
dusíku
Nechyběly zde také prezentace:
 cooking show šéfkuchaře restaurace Retigo Jana Malachovského, prezentace
společnosti Ulkus
 cooking show Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice
1






cooking show Marcely Jandus – příprava sushi, příprava mušlí
molekulární mixologie pod vedením Achima Šipla
cooking show a prezentace restaurace Na Štěpáně
cooking show a prezentace restaurace Kristin Hrádek

Ozdobou Gastro Food Festu byla herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová, která
několikrát vystoupila nejen zpěvem, ale také pomáhala při vaření.
Na této akci se po celé dny prezentovali výrobci Ústeckého kraje s regionálními
potravinami a to firma:
 LoPe Fruit, s.r.o. Šepetely s výbornými mošty a jablky
 Zemědělské družstvo Klapý s krásnými jablky
 Dubský perník paní Jitky Horčičkové se svými velmi chutnými, zdobenými
perníčky, která je před zraky návštěvníků také zdobila
 Likérka Okar pana Josefa Mejstříka ze Mšených lázní s velmi chutnými likéry
a také staročeským punčem
V pavilonu „A“ měla Okresní agrární komora Most stánek, kde mohli
návštěvníci ochutnat a přímo si koupit vítězné výrobky soutěže Regionální
potravina Ústeckého kraje 2014 a to:
Špekáčky

Vojtěch Strauss Most

Novobranský pršut - Karé

Uzenářství Chovaneček Litoměřice

Dortletka

Jaroslava Michalcová Roudnice n/L

Polotmavý ležák 12°
Bramborové plátky se šunkou, smetanou
a pažitkou

Mostecký Kahan Most
Bramborárna Bukovice

Naše Okresní agrární komora Most prezentovala jak v pavilonu „A“, tak v pavilonu
„H“ formou rozhovoru s moderátorem projekt „Regionální potravina Ústeckého kraje“.
V pavilonu „A“ se také prezentoval projekt CENTRAL MARKETS – projekt na
propagaci farmářských trhů, kde manažerský tým projektu z krajského úřadu zajistil
ochutnávku regionálních potravin, který sklidil u návštěvníků velký úspěch.
Novinkou oproti minulému ročníku bylo to, že Okresní agrární komora Most
zabezpečila krásný, zábavný i poučný program pro děti Park Tři Věže v rámci
doprovodného programu unikátní Stezku národního bohatství.
Děti tak mohly poznávat na 8 kouzelných stanovištích národní bohatství všemi
smysly a to:
 U nás na farmě
 U zvířátek
 Z našich polí a luk
 Zahrádky
 Nákupní košík
 Gastrokoutek
 Hádanky z kalendáře
 Z našich zahrad
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Obsluhu stanovišť zajišťovalo 11 asistentek.
OAK Most pro děti ještě připravila malé občerstvení a dárky pro nejmenší soutěžící.
Děti i pedagogický dozor byly s touto akcí spokojeny.
Celkem se zúčastnilo 210 dětí ze školek a základních škol z Litoměřic.

2. ročník festivalu dobrého jídla a pití
GASTRO FOOD FEST v Litoměřicích se opět vydařil.
Tato akce je organizována především pro mladé, kde mohou ochutnávat
gastronomické speciality a načerpat také nové kuchařské recepty z různých kuchyní
z celého světa, o které byl velký zájem.
Organizátorem a ředitelem festivalu byl Lubomír Machoň z firmy Dream PRO,
s.r.o., kterému děkujeme za spolupráci.
Návštěvnost akce byla přes 5.000 návštěvníků, škoda že nebylo v neděli tak krásné
počasí jako v sobotu, byla by návštěvnost ještě vyšší.
V Mostě, dne 20.10.2014
Vydává: OAK Most – KIS ÚK

Akce byla organizována s finanční podporou Ústeckého kraje
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Fotogalerie:

4

5

