TISKOVÁ ZPRÁVA

Regionální výrobci na RegFoodFestu 2016
Praha 13. ledna 2016 – Držitelé značky Regionální potravina představí oceněné výrobky
na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016, v rámci kterých bude souběžně
probíhat již 4. ročník festivalu krajových specialit a regionálních potravin RegFoodFest.
Akce proběhne od 14. do 17. ledna na brněnském výstavišti v pavilonu P.
Návštěvníci veletrhů budou mít jedinečnou příležitost ochutnat a také zakoupit tradiční regionální
potraviny, které na festivalu nabídne přes dvacet výrobců Regionálních potravin téměř ze všech
krajů ČR. Oceněné výrobce najdete v pavilonu P v gastronomické sekci RegFoodFest. Chybět
nebude ani bohatý doprovodný program.
Veletrhy jsou ve čtvrtek 14. ledna určeny odborníkům, od pátku do neděle pak široké veřejnosti.
Otevřeno je od 10 do 18 hodin, v neděli 17. ledna se brány výstaviště uzavřou v 16 hodin.
Na festival krajových specialit v letošním roce zavítá 22 výrobců, kteří se mohou u některého ze
svých výrobků pochlubit značkou Regionální potravina. Ochutnat bude možné to nejlepší
z českých a moravských regionů.
Výrobce

Oceněný výrobek

Lihovar Lžín, spol. s r.o.

Zlatá lžínská slivovice, Hruškovice

Josef Pelant

Myslivecká slanina, Doupavská uzená kýta, Doupavská
klobása

Lenka Klíčová

Čerstvý sýr přírodní

Jitka Šimůnková

Krásenské čajování - švestkové, Krásenské čajování Andělské s kardamomem

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Kapr filet uzený pikant

Jeřábkova pekárna s.r.o.

Bítešský chléb kulatý velký, Bítešský chléb

Skaličan a.s.

Knížecí uherská klobása, Skalický uherák, Klobása dekor
česnek

Lenka Svobodová - Cukrárna Sluníčko

Karamelový větrník

Romana Šafránková

Český chřest - královská pochoutka

Kvíčerovská pekárna spol. s r.o.

Polický chléb
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Martin Homola

Tučný tvaroh, Provázky

Medoks

Medovník, Staročeský medovník

Milan Žabčík

Grilovací klobása extra

Karamelový sen

Českokrumlovský karamel od Vaška

Supremus

Výběrový džem borůvkový FRUCTUSTERRAE

Petr Sokol

Tvarohový dezert

Josef Doležal

Medovicový med z Vysočiny, lesní

Ladislav Hezký

Štramberské uši

Radka Maršálková

Prosetínské trubičky

Jaroslav Crhák

Česnek z Bořitova, Cibule z Bořitova

Tvarůžková cukrárna

Tvarůžková korunka, Tvarůžková roláda

Pavel Karlík

Hroznové želé

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých
a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný
výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na svém obalu.
V současné době značku nosí 575 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky
provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži můžete najít na
webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
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