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tisková zpráva:

Výrobci nejlepších potravin v Ústeckém kraji převzali DNE 14.9.2012 na 

litoměřickém výstavišti u příležitosti výstavy ,,Zahrada Čech 2012“ v Litoměřicích 

ocenění ,,REGIONÁLNÍ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE - KRAJE PŘEMYSLA 

ORÁČE“.

Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 119 výrobků od 35 producentů, 

což svědčí o tom, že o soutěž je značný zájem a soutěžící přihlašují do 

soutěže své nejlepší výrobky. Oproti toku 2011 je to 40 % nárůst 

přihlášených výrobků.

Přihlášené výrobky jsou charakteristické pro náš region, vynikají kvalitou a originální 

tradiční recepturou.

ÚSTECKÝ KRAJ ZNÁ VÍTĚZE SOUTĚŽE 

,,O NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ VÝROBEK 
ÚSTECKÉHO KRAJE –

KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE

- jubilejního 5. ročníku
14.9.2012 –

LITOMĚŘICE
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Soutěž byla hodnocena v 9 kategoriích, v každé kategorii byla hodnocena 3 pořadí, 

tzn., že bylo oceněno 37 výrobků.

Ceny vítězům slavnostně předali hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, 

náměstek hejtmanky Arno Fišera, 

prezident AK ČR Jan Veleba, ředitel 

KAZV MZe Jaroslav Hejna a předseda 

Krajské agrární komory Ústeckého kraje 

František Loudát, Mgr. Radek Vonka -

náměstek hejtmanky, Oldřich Bubeníček

- radní ÚK, Jana Ryšánková - radní ÚK, 

JUDr. Hana Jeníčková - náměstkyně 

primátora města Mostu. 

Vyhodnocení soutěže v amfiteátru litoměřického výstaviště proběhlo za krásného, 

slunečného počasí a slavnostní ráz tomu dodal kulturní program cimbálové muziky 

Jožky Šmukaře,  který se návštěvníkům výstavy velmi líbil.

Na slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 5. ročníku navázala veřejná 

ochutnávka regionálních výrobků, která probíhá až do konce výstavy -

22.9.2012

Soutěž ,,O NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE - KRAJE 

PŘEMYSLA ORÁČE“ byla vyhlášena hejtmankou Ústeckého kraje  a zorganizovala ji 

KAK ÚK ve spolupráci s KIS ÚK, OAK Most a OAK Děčín.

Nejvíce výrobků do soutěže přihlásili výrobci v kategorii masných 

výrobků - celkem 30, druhou nejvyšší kategorií byly pekařské a cukrářské 

celkem 26.

Hodnocení výsledků provedla hodnotitelská komise, jmenované hejtmankou ÚK ve 

složení ze zástupců Ústeckého kraje, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 

Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice ÚK, KAZV ÚK,  KAK ÚK a KIS 

ÚK.

Vítězové soutěže mohou po dobu 4 let využívat znaku ,,REGIONÁLNÍ 

VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE - KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE“.
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Po slavnostním vyhodnocení probíhala tisková konference za účasti médií,

představitelů Ústeckého kraje, prezidenta AK ČR Jana Veleby, KAK ÚK, KIS ÚK a 

MAS Šluknovsko.

Zároveň při tiskové konferenci byly představeny biovýrobky a vítězové z Ústeckého 

kraje.

Po tiskové konferenci probíhala ochutnávka přihlášených vín z Ústecka do soutěže 

Přemysla Oráče s cimbálovou muzikou Jožky 

Šmukaře a tisková konference byla ukončena 

zpěvem lidových písní Jožky Šmukaře s celou 

cimbálovou muzikou a organizátory regionálních 

soutěží.

Z tohoto setkání vzešlo neformální přátelství a 

byly navrženy další spolčené akce v roce 2013.

Chceme, aby se tyto vítězné výrobky dostaly do 

podvědomí všech spotřebitelů, chceme je také 

dostat do supermarketů, kde by měly být vyčleněny v samostatných odděleních. 

Tato soutěž přispívá také k tomu, aby se tyto vynikající produkty prosadily na našem 

trhu, neboť jde o kvalitní, velmi chutné, tradiční či speciální potraviny. Díky krátkým 

distribučním cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke 

spotřebiteli, tím měně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. S nákupem 

všech potravinářských výrobků Ústeckého kraje se podpoří také zaměstnanost a 

celkový rozvoj daného území. 

Budeme nadále propagovat všechny výrobky přihlášené do soutěže, nejvíce ty, které 

se umístily na prvních místech. Oceněné výrobky mohou v některých případech zvýšit

šikovným prodejcům prodej až na dvojnásobek. K dostání budou tyto výrobky také na 

farmářských trzích, které probíhají na různých místech Ústeckého kraje a různí 

spotřebitelé se s nimi již setkali.
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Zde je umístění nejlepších výrobků podle kategorií:

I. kategorie - Masné výrobky tepelně opracované

1. pořadí Paštika s telecím masem
ZEDNÍČEK, a. s.
Litoměřice

2. pořadí Verneřická tlačenka světlá
AGROKOMPLEX, spol. s r. o. , 
Verneřice

2. pořadí Sváteční hrubozrnná paštika
Vojtěch Strauss
Most

3. pořadí Hubertův nářez Hajšo
Hajšo s. r. o.
Hora sv. Šebestiána

3. pořadí
Verneřické vepřové sádlo 
škvařené

AGROKOMPLEX, spol. s r. o. , 
Verneřice

3. pořadí Bilbo krkovice
ZEDNÍČEK a. s.
Most - Velebudice

3. pořadí Hovězí maso v pepři
ZEDNÍČEK a. s.
Most - Velebudice

II. kategorie - Masné výrobky trvanlivé

1. pořadí Krušnohorský salám 
Vojtěch Strauss
Most

2. pořadí Hajšo klobása
Hajšo s. r. o. 
Hora sv. Šebestiána

3. pořadí Krušnohorský salám Hajšo
Hajšo s. r. o. 
Hora sv. Šebestiána

III. kategorie - Sýry včetně tvarohu

1. pořadí
Polotvrdý déle zrající sýr 
Farmář

Olga Zajíčková
Braňany

2. pořadí
Smetanový krém Bobík s 
borůvkami

Bohušovická mlékárna a. s.  
Bohušovice nad Ohří

3. pořadí Přírodní kozí sýr
Ondřej Malina
Dolní Poustevna
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IV. kategorie - Mléčné výrobky ostatní

1. pořadí Bio máslo Mlékárna Varnsdorf spol. s r.o.

2. pořadí Jogurtový nápoj přírodní
Olga Zajíčková
Braňany

2. pořadí Bio máslo cihla Mlékárna Varnsdorf spol. s r.o.

2. pořadí Bio Držovický jogurt bílý
Jakub Laušman
Držovice

V. kategorie - Pekařské výrobky, včetně těstovin

1. pořadí Tolštejnský švestkáč
Pavlína Ptáčková
Jiřetín pod Jedlovou

2. pořadí Linecký koláč
Janka Kovandová
Libouchec - Cukrářství u Kovandů

3. pořadí Krásnolipský chléb
Alena Šedivá
Krásná Lípa

3. pořadí Škvarková placka
Alena Šedivá
Krásná Lípa

VI. kategorie - Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek

1. pořadí Královská višeň Robert Beránek Třebívlice

2. pořadí Dezert expres v kelímku
Petra Peštiková - cukrářská 
výroba EXPRES, Děčín

3. pořadí Žloutkový řez
Janka Kovandová
Libouchec - Cukrářství u Kovandů

3. pořadí Ořechový sen
Petra Peštiková - cukrářská 
výroba EXPRES, Děčín

VII. kategorie - Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. pořadí Modrý Portugal - Rose
Lobkowiczké zámecké vinařství 
Roudnice nad Labem s. r. o.

2. pořadí
Zweigeltrebe pozdní sběr 
barrique 2009

České vinařství Chrámce s.r.o.

3. pořadí
Jablko - hruškový 
koncentrát 

SEVEROFRUKT a. s. Trávčice 
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VIII. kategorie - Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

1. pořadí Kolekce jablek Zemědělské družstvo Klapý

2. pořadí Kolekce hrušek Zemědělské družstvo Liběšice

3. pořadí Kolekce cibule
Michal Ryšavý
Račetice

IX. kategorie - Ostatní

1. pořadí
Pražená zrnková káva 
EXTRA SPECIÁL

Petr Frühauf
Děčín

2. pořadí Med medovicový (lesní)
Petr Musil
Žitenice

2. pořadí
Vepřová pečeně se zelím a 
houskovým knedlíkem

KM - PRODUKT s. r. o.
Ústí nad Labem

2. pořadí
Lužické bramborové 
knedlíky s uzeninou

Karel Švambera
Lužice u Mostu

3. pořadí
Lužické bramborové šišky s 
mákem

Karel Švambera
Lužice u Mostu

3. pořadí Slaný dort
Milada Chomátová
Litoměřice

Kupujte české regionální výrobky,
jsou chutné, zdravé a velmi kvalitní!

V Mostě, dne 9.9.2012                                    Vydává: KIS ÚK, OAK Most
                                                                             Ludmila Holadová
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