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Mezinárodní agrosalon
na českobudějovickém
výstavišti začal ve čtvr-
tek a potrvá do úterý.

N a výstavu Země živitelka do Čes-
kých Budějovic táhne návštěvní-
ky z celé republiky také dobré

jídlo a potraviny. Za socialismu tam
lidé stáli dlouhé fronty na nedostatko-
vé sýry i uzeniny, konzervy, oplatky,
ale třeba i ovoce nebo likéry. A když
po pádu komunistického režimu vy-
rostly v Česku první supermarkety za-
hraničních řetězců napěchované

vším, co bylo dřív pro našince vzácné,
prorokovala řada skeptiků megalo-
manské živitelce zánik. Proč by se
měli lidé trmácet na akci, kde hrají
hlavní roli potraviny, stroje a zvířata,
když mají najednou vše na dosah?
Tradiční zemědělský agrosalon na-

vzdory všem pochybám stále prospe-
ruje. Jeho 44. ročník, který včera na
českobudějovickém výstavišti začal
a potrvá až do úterý, přitáhl 547 vysta-
vovatelů, což je dokonce o padesát víc
než vloni. A zhruba sto z nich jsou vel-
cí producenti potravin, které doplňují
malí regionální zpracovatelé, biofar-
my, pekaři, vinaři či včelaři. Návštěvní-
ci živitelky už se zdaleka nemusí občer-
stvit jen grilovanou klobásou na stojá-
ka u dřív všudepřítomných stánků

a stále tu mohou nakoupit regionální
potraviny a nápoje z jižních Čech i dal-
ších krajů oceněné značkami kvality.
„Místem s největší koncentrací špič-

kových regionálních potravin je pavi-
lon T1. Letos se nám podařilo přitáh-
nout rekordní počet velkých firem,
které se zabývají produkcí potravin,
ale budou tu zastoupeny i všechny kra-
je s kvalitními regionálními potravina-
mi. V průběhu výstavy budou všichni
prodávat své výrobky za zlevněné živi-
telkové ceny a lákat na různé ochut-
návky,“ zve obchodní ředitel českobu-
dějovického výstaviště Václav Polan.
V největším pavilonu T1 doplní nabí-

zený sortiment regionálních potravin
i Vinařský fond nebo Ovocnářská a Ze-
linářská unie.

Tahákem bude i doprovodný pro-
gram, televizní kuchaře Kluky v akci
vystřídá ode dneška až do neděle čes-
kobudějovický kuchař Petr Šíma, kte-
rý bude stejně jako jeho kolegové pou-
žívat ve své show produkty oceněné
Regionální potravinou.
Soutěživí jedinci i celé rodiny se mo-

hou zapojit třeba do pití mléka na čas,
pojídání párků či klání o nejlepší bram-
borový salát, ve vědomostní soutěži se
slosováním je ve hře koš Regionálních
potravin.
Značku Regionální potravina udělu-

je ministerstvo zemědělství nejkvalit-
nějším zemědělským nebo potravinář-
ským výrobkům, které zvítězí v kraj-
ských soutěžích.

Pokračování na str. 4

Země živitelka nabídne potraviny
ze všech krajů. A za lepší ceny
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Potraviny z kraje
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Pokračování ze str. 3
Další stálou oázou dobrého jídla a pití
je na letošní Zemi živitelce stan jihočes-
ké agrární komory, který je umístěný
v opraveném amfiteátru v rámci Road
show Jižní Čechy pohodové.
„Na našem stanovišti s názvem Jezte

a pijte bude veřejná ochutnávka pro-
duktů oceněných značkou Chutná
hezky. Jihočesky. Lidé tammohou na-
jít sýry, paštiky, marmelády, kara-
mel, chleba, koláče, ale také se nakop-
nout třeba jihočeským likérem nebo
pivem zminipivovaru,“ láká ředitelka
jihočeské agrární komory Hana Šťast-
ná.
V doprovodném programu tam mo-

hou děti poznávat hospodářská zvířa-
ta, zkusit si podojit umělou krávu

a vlastnoručně utlouctmáslo z jihočes-
ké smetany.
Na rozmanité potraviny a nápoje na-

razí návštěvníci živitelky i ve většině

dalších pavilonů. Třeba v pavilonu B4,
který obsadili včelaři, si mohou koupit
med i medovinu.
Výraznou změnu poznají příchozí

na největším agrosalonu v republice
i v systému občerstvení v celém výstav-
ním areálu.
„Z výstavní trasy jsme dali pryč klo-

básy a langoše, nechali jsme na ní je-
nom nápoje a zmrzlinu. Občerstvení
a obědy jsme centralizovali do tří
bodů – do Pivovarské zahrady, na ná-
městíčko v blízkosti amfiteátru
a nově před pavilon B1 u největšího
rybníka v areálu, kde dosud nic neby-
lo. V sortimentu jsou hodně zastoupe-
ny ryby, objeví se hamburgery, pizzy
a těstoviny. A chybět nebudou ani tra-
diční klobásy,“ vypočítal Polan s tím,
že všechna tři občerstvovací centra
na živitelce jsou vybavena i poseze-
ním.
— Ludmila Mlsová

OchutnávkaKZemi živitelce neodmyslitelně patří jídlo. Ochutnat tumůžete pes-
trou směs regionálních potravin. Foto: archivMAFRA
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C ukr a voda. Pouhé dvě ingredien-
ce stačí, aby vznikl výborný teku-
tý karamel. Rodina Kalkušova to

věděla řadu let, karamel si připravova-
li doma a obdarovávali jím svoje pří-
buzné a kamarády. A když se jich zača-
li ptát, proč ho neprodávají, bylo roz-
hodnuto. Dnes je Českokrumlovský ka-
ramel od Vaška vyhledávanou pochuti-
nou, která se hodí do sladké i do slané
kuchyně.
„Nejprve jsme si mysleli, že přes tý-

den budeme chodit do práce a o víken-
dech prodávat na trzích, ale po chvil-
ce jsme zjistili, že karamel má potenci-
ál, kterého by byla škoda nevyužít. Zís-
kali jsme řadu ocenění. První bylo Šu-
mava originální produkt a poté jsme
dostali Regionální potravinu a Chutná
hezky. Jihočesky,“ vyjmenoval šesta-
padesátiletý Václav Kalkuš.
Jako první měli v nabídce čistý kara-

mel a vzápětí následoval kávový kara-
mel. Po chvilce se manželé pustili do
experimentování naplno. V nabídce
tak mají chilli karamel, pampeliškový
karamel, který především malým dě-
tem připomíná med, nebo zlatý kara-
mel s kousky potravinářského zlata.
„Ten je pro vítěze,“ usmála se Irena
Kalkušová.
Do vývoje nových receptů se zapoju-

je i dcera Eva. Když se rodiče dozvědě-


