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Ve dnech 21.10. – 22.10.2017 se konal na zahradě Čech v Litoměřicích festival dobrého jídla 
a pití – jubilejní 5. ročník.
Gastro food fest je jediný festival svého druhu na severu Čech. Jde i prezentace kulinářského 
umění předních restaurací nejen z Ústeckého kraje, uznávaných kuchařských mistrů celé ČR, 
degustace lahodných českých, moravských i zahraničních vín, představení minipivovarů se 
speciálními edicemi piv, nechyběli ani prodejci delikates a doplňkového sortimentu. Byl zde 
také vystavován doplňkový sortiment jako je profi vybavení kuchyní i široká nabídka 
kuchyňských doplňků.

Na letošním 5. ročníku se představila mexická, italská, francouzská, americká, řecká, 
japonská a samozřejmě tradiční česká kuchyně. Zajímavostí festivalu byly mořské speciality, 
různě upravený hmyz a další pochutiny netradičních chutí.

Ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most byly představeny vítězné regionální potraviny 
soutěže o značku Regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče.

Tento festival oslovil chuťové, zrakové, čichové i hmatové smysly!

Také doprovodný program byl bohatý. Vystřídali se zde mistři kuchaři: Marek Raditsch, 
Markéta Hrubešová, Radek Šubrt, Lukáš Uher, Marek Svoboda, Petr Sejval, Jan Heřmánek. 
Festival moderovala Markéta Hrubešová. 

ELKUS RETIGO TÝM prezentující hlavního partnera pavilonu A Gastro food festu společnosti 
ELKUS s.r.o. (dodavatel zařízení pro gastronomii) připravil v rámci své show zajímavé 
dvouchodové menu – připravovali Tomáš Kremlička a Vlastimil Jaša.

GASTRO FOOD FEST SE KONAL POD ZÁŠTITOU ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČR.
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Také na tomto festivalu jsme prezentovali vítězné výrobky Ústeckého kraje, a to:

 Med květový lipový – Ing. Radek Geletič, Lovosice

 Retro šunkový salám – Řeznictví Stříbrný, Louny

 Vepřové maso od Zrcadla – VAROZA s.r.o., Březno u Chomutova

 Kozí kefír a čerstvé kozí a ovčí sýry – Jakub Laušman, Držovice

 Onďasův Podmáslák – Jiří Ondečko, Děčín

 Karamelový větrník a minizákusky – Janka Kovandová

 Sedmý schod – Žatecký pivovar s.r.o.

 Kocour světlý ležák a mix limonád – Pivovar Kocour Varnsdorf

 Moštíky – Moštárna Louny In s.r.o.

 krekry ovesné a paprikové – Eva Parásková

 sušené hrušky, jablka, červená řepa, koncentráty – SEVEROFRUKT, a.s.  Trávčice

 jahodový sirup – MANOK s.r.o., Děčín

 uzenářské výrobky, škvarkové sádlo – Vojtěch Strauss, Most

 tradiční játrová paštika – Čongrády s.r.o.

 kozí gouda – Polabské mlékárny, a.s., provozovna Varnsdorf

 menčíkova podkova – Varnsdorfské uzeniny s.r.o.

Festival byl organizovaný pro mladé návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, kteří mohli 
ochutnávat gastronomické speciality a načerpat nové kuchařské recepty z různých kuchyní. 
Přes 11.000 návštěvníků odcházelo velmi spokojeně.
Organizátorem GASTRO FOOD FESTu bylo výstaviště Zahrada Čech s.r.o., které se s touto akcí 
vypořádalo na výbornou a bylo vidět, že ho připravovali s láskou.

Akce byla zorganizována s finanční podporou Ústeckého kraje.
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5. jubilejní ročník festival dobrého jídla a pití se opět vydařil!

Už teď se těšíme na 6. ročník, který se bude konat 20. 10. – 21. 10. 2018!

http://www.kr-ustecky.cz/
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