
TISKOVÁ ZPRÁVA

Litoměřice, 1. července 2021

Ústecký kraj získal právě dnes své vítěze – nové nositele krajské prestižní značky „Potravina 

z kraje Přemysla Oráče“. Proběhla inovace názvu a loga soutěže, které se váže k jedinečnosti 

tohoto regionu a ke kořenům naší státnosti.

Dvě odborné komise ocenily již tradičně na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích celkem 14

výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Ústeckého kraje. O tuto značku se 

letos ucházelo rekordních 52 výrobců s 221 výrobky.

Mimořádné ocenění za nadprůměrné vlastnosti – chuť, vůni, vzhled a čerstvost bylo uděleno 

za Kolekci zmrzlin (jogurtová, medová s vlašskými ořechy a bezová), které odbornou komisi 

velmi zaujaly.

Soutěž byla organizována za finanční podpory řetězce BILLA. 

V Ústeckém kraji se soutěžilo 
ve 14. ročníku soutěže o značku

„POTRAVINA z kraje PŘEMYSLA ORÁČE“



K udělení značky „Potravina z kraje Přemysla Oráče“ byly v letošním roce navrženy tyto 

výrobky:

Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce:

1.
Masné výrobky tepelně opracované I. 
(salámy, šunky, apod.)

Hrobský salám - Pepř
Bohumil Holý, Hrob

2.
Masné výrobky tepelně opracované II. 
(párky, špekáčky, paštiky, apod.)

Bůčková paštika z chilli
Delius s.r.o., Ležky

3.
Masné výrobky trvanlivé (fermentované), 
konzervy a polokonzery

Prsuto vepřové karé
BILBO šmak s.r.o., Most

4. Sýry včetně tvarohu
Tvarohová pomazánka s česnekem
Martin Honza, Růžová

5. Mléčné výrobky ostatní
Kozí mléko
Jakub Laušman, Držovice

6.
Pekařské výrobky I.
(chléb, slané pečivo)

Kváskové krekry
CIZRNKA s.r.o., Děčín

7.
Pekařské výrobky II.
(sladké pečivo)

Povidelník od Švestkové dráhy s medem
Karla Ščepková, Bělušice

8. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Lámanka hořká - čokoláda
JORDAN & TIMAEUS s.r.o., Děčín

9. Alkoholické nápoje včetně vína
Monopol ALE 
Pivovar Monopol s.r.o., Teplice

10. Nealkoholické nápoje
Mošt Jablko čiré
Moštárna Louny ln s.r.o. 

11. Ovoce a zelenina v čerstvém stavu
„Naše rajče“ Rajčátka koktejlová – odrůda Saluozo
Farma Tušimice s.r.o.

12. Ovoce a zelenina ve zpracované formě
Cibulová pochoutka
Petr Psota, Kytlice

13. Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla
Guláš z divočáka
NATURA BOHEMICA II. s.r.o.

14. Ostatní
Hořčice kremžská
SENF, spol. s r.o., Břvany

Mimořádné ocenění:
Kolekce zmrzlin (jogurtová, medová s vlašskými ořechy, bezová)
Denisa Budáková, Březno

Výsledky vzhledem k vysokému počtu účastníků soutěže hodnotily dvě hodnotitelské 

komise, složené ze zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce a Státní veterinární správy ČR.



Hodnotitelská komise měla složitou práci vybrat ty nejlepší výrobky z tak vysokého počtu

přihlášených výrobků, ocenění by si zasloužili všichni. Malí a střední výrobci kladou 

především důraz na kvalitu použitých regionálních surovin, vyšší míru přidané hodnoty, ale 

zároveň také na správné označování svých výrobků ve vztahu k ústeckému regionu.

Garantem a organizátorem soutěže je Okresní agrární komora Most

soutěž podpořil řetězec 
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