Zpráva z akce „Brambory zdravá potravina“
Celostátní síť pro venkov realizovala ve spolupráci s Krajem Vysočina, Výzkumným ústavem
bramborářským v Havlíčkově Brodě, s.r.o. a Bramborářským kroužkem, z.s.
celkově
4 workshopy s názvem Brambory zdravá potravina. Všechny workshopy proběhly v měsíci
květnu, a to dne 4. května v Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel,
dne 12. května na půdě České zemědělské akademie v Humpolci, dne 16. května v místě Střední
školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích a poslední z workshopů se konal
dne 17. května v prostorách Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné
školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.
Cílem workshopů bylo podpořit partnerské přístupy k posílení místních potravinových trhů,
iniciovat užší propojení místním odvětvím zemědělství a zásobování potravinami, současně
ovlivnit zdravou výživu nejen ve školských zařízeních, podpořit poptávku po čerstvých
potravinách a zvýšit informovanost o možnostech využití dotačních titulů v rámci PRV.
Průběh všech workshopů byl obdobný. V úvodu byla představena Celostátní síť pro venkov.
Následovala krátká přednáška, která účastníky seznámila s významem a historií brambor v kraji
Vysočina a shrnula některá důležitá fakta spojená s počátkem a vývojem pěstování brambor.
Poté započala hlavní část workshopů, která byla pod vedením odborníků z Výzkumného ústavu
bramborářského v Havlíčkově Brodě, kteří seznámili přítomné s nezastupitelnou rolí brambor ve
zdravé výživě. Dále zazněla přednáška s názvem „Brambory jak je neznáme“, která obsahovala
celou řadu zajímavých a užitečných informací např. o varných typech brambor a jejich využití
v kuchyni, receptech z brambor včetně doporučení při vaření pokrmů z brambor, správném
zpracování, spotřebitelském členění brambor, zajímavostech ze světa o bramborách aj.
Na programu bylo také vždy zařazeno vystoupení zemědělského subjektu s prezentací úspěšně
realizovaných projektů Programu rozvoje venkova (PRV). V každém okrese vystoupil jiný
zemědělský subjekt a prvovýrobce doplnila krátká prezentace s výběrem zajímavých
realizovaných projektů financovaných z PRV v kraji Vysočina.

Dalším bodem bylo vystoupení na téma realizace prodeje brambor v současné době, krátké
dodavatelské řetězce, doporučení a možnosti při nákupu brambor, které upozornilo přítomné
např. na rozdíl mezi cenou, za kterou realizuje prodej prvovýrobce a cenou v supermarketech,
také představila, co jsou to krátké dodavatelské řetězce (lokální producent/pěstitel 
spotřebitel), jejich smysl a jak jsou podporovány prostřednictvím PRV a také akcentovala
spolupráci a rozvoj vztahů mezi prvovýrobci a konečnými spotřebiteli. Tento blok programu
zakončila diskuze, sdílení zkušeností a příklady dobré/špatné praxe.

Mezi nejzajímavější část workshopu bezesporu patřil blok praktických ukázek a ochutnávka
pokrmů z brambor, na kterém měli účastníci možnost ochutnat některé vybrané pokrmy
z brambor, vyzkoušet chuťové i konzistentní rozdíly mezi varnými typy brambor, dozvědět
se další informace o jejich zpracování a byly ochutnány i speciální odrůdy brambor, které jsou
zajímavé svou modrofialovou barvou dužniny. Závěr workshopů patřil vždy vyhodnocení pokrmů
z brambor, diskuzi nad možnostmi spolupráce aj. Největší ohlasy z uvařených pokrmů měly
bramborový chléb, bramborový guláš s hlívou ústřičnou, bramborové špízy.

O workshopech informoval také web Kraje Vysočina www.ikrajvysocina.cz, dále
web www.regionvysocina.cz, noviny kraje Vysočina Jihlavské listy a také web OA, SZŠ a SOŠS
Jihlava www.ozs-ji.cz. Na webových stránkách Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově
Brodě www.vubhb.cz je uveden souhrn z jednotlivých workshopů, včetně receptů na bramborové
pokrmy. Akce měla mezi účastníky velice pozitivní ohlasy a zazněly i nové náměty pro případné
budoucí workshopy.
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