TISKOVÁ ZPRÁVA
Regionální potraviny na veletrzích GO a REGIONTOUR
Praha 17. ledna 2018 – Už zítra začínají na brněnském výstavišti veletrhy GO a
REGIONTOUR. Od 18. do 21. ledna se zde představí největší národní prezentace
cestovního ruchu v České republice. A protože k cestování ochutnávka místních
specialit patří, bude souběžně probíhat také Festival krajových specialit a regionální
potraviny RegFoodFest.

„Výjezdová“ turistika s ochutnávkami místních dobrot souvisí. Dovolenou si totiž užíváme všemi
smysly, a tak chuťové buňky nemohou zahálet. RegfoodFest je festival krajových specialit a
regionálních potravin. Ty, které získaly ocenění Regionální potravina, zde rozhodně chybět
nebudou. Návštěvníkům nabídnou nejenom inspiraci, co si nenechat ujít a ochutnat v daném
kraji při dovolené v tuzemsku, ale zároveň je i nasytí a napojí během pochůzek na veletrhu.
Projít výstavní plochu 25 500 m2 je přeci jenom náročné.
Značka Regionální potravina snoubí kvalitu, výjimečnost a patriotismus. Produkty ji mohou
získat v soutěži, která probíhá každoročně v jednotlivých krajích ČR. Přívlastek regionální je u
těchto potravin namístě. Jedná se o produkty, které garantují původ výrobku, což je základní
podmínka soutěže. Přihlášený výrobek musí být v daném kraji vyroben, a to z místních surovin,
jejich podíl je stanoven nejméně na 70 %; hlavní surovina přitom musí být 100% tuzemského
původu. Často se jedná o krajové speciality, dokonce jakýsi unikát, který se jinde nevyrábí.
Regionální potravina je projekt Ministerstva zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond
značku spravuje. V současné době je oceněno 420 výrobků od 322 výrobců.
Na veletrhu RegFoodFest v Brně se v pavilonu P představí 27 výrobců, jejichž výrobky získaly
ocenění Regionální potravina. Návštěvníci se mohou těšit na domácí pečivo i cukrářské výrobky,
sýry, tvarohy, uzeniny i klobásy. Nebude chybět škála piv nebo hruškovice a ani abstinenti
nepřijdou zkrátka. Ti mohou ochutnat mošty a bylinné čaje.
V loňském roce se na veletrhy GO a REGIONTOUR přišlo podívat přes 30 tisíc návštěvníků.
Věříme, že i letos bude účast hojná. Seznam výrobců s oceněnými produkty připojujeme na
následující straně.
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Výrobce

Oceněný produkt

Karamelový sen s.r.o.

Českokrumlovský karamel od Vaška - pampeliškový

Lihovar Lžín, spol. s r.o.

Zlatá lžínská slivovice, Hruškovice

Robert Beneš

Karolína Světlá 13°, piva

Fajna pasta s.r.o.

NUDLE polévkové s libečkem a petrželkou, těstoviny

Solertus, s.r.o.

Bylinný čaj květový, čaje, byliny, marmelády, sirupy, oleje

Radka Maršálková Lontrasová

Prosetínské trubičky (kremrole)

Richard Jašš

Jesenický mošt Jablko černý rybíz, bylinné likéry, destiláty

VAROZA, s. r. o.

Vepřové maso od Zrcadla, pomazánky, máslo, prejt, uzené ryby

TERRA FELIX s.r.o.

Albrecht 12 Kateřina, točená a lahvová piva

Lucie Krejčová
Zemědělské družstvo Senice na
Hané

Pikárecké perníkové preclíčky, perníky

Vesnický pivovar OHRADA s.r.o.
Jana Novotná

Pacholek – polotmavý ležák 12, piva
Košíček z křehkého těsta s karamelem a vanilkovým krémem, těsta, sušenky,
čokoláda

Michala Zdrubecká

Kozí sýr pařený přírodní, kozí a ovčí sýry, mléčné výrobky

Designfoods s.r.o.

Kachní stehýnka ve vlastním sádle pečená, paštiky, zavařeniny

Pekařství Křižák s.r.o.

Kloboucký rohlík, Zelná pochoutka

Valerie Pelikánová

Bylinný čaj Jarní očista, Bylinný sirup Mátový s jablkem, čaje, sirupy

MAUZ - výroba s.r.o.

Hlubocká klobása, Pikantní klobása

CHOMOUT s.r.o.

Chomout Režná Bára, točená a lahvová piva

Nožička s.r.o.

Levandulky, cukrářské výrobky, sušenky, slané koláče

Od Macháčků s.r.o.

Sirup Babiččin poklad, Kouzelné hrušky se skořicí, pečené čaje, sirupy, džemy

Lenka Klíčová

Čerstvý sýr letní směs, Čerstvý sýr přírodní, sýry

Jaroslava Fojtíková

Slezská zeleninová bašta jemná, zeleninové saláty

Ladislav Hezký

Štramberské uši od Hezounů

Karsit Agro, a.s.

Čerstvý sýr polotvrdý KARSIT, mléčné výrobky

Žatecký pivovar, spol. s r.o.

Sedmý schod, piva

Radek Bartoš

Dýňový olej lisovaný za studena, oleje

Hanácký tvaroh DRÁSAL, Zakysaná smetana 33%, mléčné výrobky

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a
Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné
době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a
Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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