TISKOVÁ ZPRÁVA
Litoměřice, 17. května 2022

V Ústeckém kraji se soutěžilo
v 15. ročníku soutěže o značku
„POTRAVINA z kraje PŘEMYSLA ORÁČE“

Ústecký kraj získal své vítěze – nové nositele krajské prestižní značky „Potravina z kraje
Přemysla Oráče“. V minulém roce 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 244 výrobky.
Odbornou komisi velmi zaujaly bonboniéry (Bílý sen, Nugátový dezert a Ovocné náplně) a
Lámanka mléčná čokoláda s lyfolizovaným ovocem od společnosti JORDAN & TIMAEUS
s.r.o. z Děčína a fortifikované víno FORTO 2018 od společnosti Vinařství pod Radobýlem
s.r.o. z obce Žalhostice a rozhodla se udělit těmto výrobkům Mimořádné ocenění za
nadprůměrné vlastnosti – chuť, vůni, vzhled a čerstvost.

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 - Kmín
Bohumil Holý, Hrob

2.

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

Játrová paštika se sušenými švestkami
Delius s.r.o., Ležky

3.

Masné výrobky trvanlivé (fermentované),
konzervy a polokonzery

Vepřové ve vlastní šťávě
Farma Doupov s.r.o.

4.

Sýry včetně tvarohu

Pecorino
Jakub Laušman, Držovice

5.

Mléčné výrobky ostatní

Jogurt s meruňkovým džemem
Martin Honza, Farma Růžová

6.

Pekařské výrobky I.
(chléb, slané pečivo)

Mlátové krekry pikantní
CIZRNKA s.r.o., Děčín

7.

Pekařské výrobky II.
(sladké pečivo)

Loupežnické sušenky
Eva Parásková, Kytlice

8.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Onďasova kremrole
Jiří Ondečko, Pekařství u Onďase, Děčín

9.

Alkoholické nápoje včetně vína

Monopol Světlý ležák
Pivovar Monopol s.r.o., Teplice

10.

Nealkoholické nápoje

Šošana hroznový mošt červený
České vinařství Chrámce s.r.o.

11.

Ovoce a zelenina v čerstvém stavu

Jahody odrůda Rumba
Ing. Stanislav Štrympl, Ústí nad Labem - Svádov

12.

Ovoce a zelenina ve zpracované formě

Meruňková BBQ omáčka
David Netolický, Chomutov

13.

Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla

Krůtí játra s cibulkou
Petr Mančík, Most

14.

Ostatní

Hořčice plnotučná
SENF, spol. s r.o., Břvany

Mimořádné ocenění:

Kolekce bonboniér (Bílý sen, Nugátový dezert a Ovocné náplně) a
Lámanka mléčná čokoláda
JORDAN & TIMAEUS s.r.o., Děčín

Mimořádné ocenění:

FORTO 2018
Vinařství pod Radobýlem s.r.o., Žalhostice

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.
Slavnostní předávání ocenění značky „Potravina z kraje Přemysla Oráče“ vítězným výrobcům
proběhne v rámci výstavy Zahrady Čech dne 9.9.2022.

Garantem a organizátorem soutěže je Okresní agrární komora Most

