TISKOVÁ ZPRÁVA
Za kvalitními potravinami do Kutné Hory
Kutná Hora 16. srpna 2019 – Pokud jste příznivci dobrého jídla a pití, zamiřte o víkendu
do Kutné Hory. Na srpnovém hodování ve dnech 17. a 18. srpna se zde představí
potraviny, které letos získaly ocenění v soutěži Středočeská Regionální potravina. Na
návštěvníky čekají nejenom ochutnávky, ale také bohatý doprovodný program a
soutěž o zajímavé ceny.
Kutná Hora patří k historicky nejvýznamnějším městům České republiky. Je doslova pokladnicí
naší země. Pokud se na její půdě koná zajímavá akce, důvod k návštěvě tohoto města se násobí.
Jeden zajímavý tip pro vás máme. O víkendu 17. a 18. srpna se stane Kutná Hora dějištěm
Kutnohorského hodování, které, jak název napovídá, bude spojené s gurmánskými zážitky. To
uvítají všichni, kteří chtějí ochutnat vše dobré a poctivě vyrobené. Nejedna pochoutka se může
pochlubit receptem z dob našich babiček, historie se tedy nebude týkat jenom místa konání.
Potěší také bohatý doprovodný program pro malé i velké diváky.
Místem konání bude Palackého náměstí. Tady se představí výrobci kvalitních potravin, které
reprezentují značky KLASA a Regionální potravina. Návštěvníci budou moci ochutnávat,
nakupovat a soutěžit. Za nasbíraných 5 razítek mohou vyhrát zajímavé ceny, například nápojové
láhve nebo svačinové boxy s maskotem Klasáčkem, plecháček či koš s logem Regionální
potraviny. Každé razítko lze získat za nákup kvalitní potraviny v minimální hodnotě 50 korun.
Myslíme také na děti. Ty se mohou vyřádit při palačinkování, tedy ve zdobení palačinek.
V Kutné Hoře se budou také předávat certifikáty letošním vítězům soutěže Regionální potravina
za Středočeský kraj, a to v neděli 18. srpna od 11 hodin. Následovat bude koncert Pospolu u
stolu, který je určen zejména malým divákům. Zpívat se bude o tom, proč je pro nás jídlo
důležité a že se díky němu scházíme u společného stolu se svými blízkými.
Soutěž Regionální potravina letos oslavila své kulaté výročí. Konala se už po desáté. Za dobu
své existence si vybudovala renomé a popularita výrobků s puncem Regionální potravina stoupá.
Získat ji mohou pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do
250 zaměstnanců. Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát.
Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže.
Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom
musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky jsou tak pevně spjaty s daným regionem a
často se jedná o krajové speciality.
Za Středočeský kraj se letošního klání účastnilo 88 produktů od 24 výrobců. Největší zájem byl
o kategorii Mléčné výrobky ostatní a o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje. V současné
době má značku Regionální potravina 410 produktů od 324 výrobců. V každém kraji ji může
získat pouze 9 výrobků, za každou kategorii jeden, což zaručuje produktům výjimečnost. Soutěž
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
značku administruje. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz
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Značku Středočeská Regionální potravina 2019 obdrželi tito výrobci a výrobky:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované

Milovické škvařené sádlo ve skle
Fiala Milovice, s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a
polokonzervy

Jestřebická paštika
WIFCOM a.s.

3.

Sýry včetně tvarohu

SÝR SV. BARBORY
Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

4.

Mléčné výrobky ostatní

SMETANA ke šlehání 30%
Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Nevyhlášeno

6.

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek

Mrkvový dort
Jaroslava Jánská

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Bakalář NEALKO ZA STUDENA
CHMELENÝ
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

ŠPENÁT listový – sekaný
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

9.

Ostatní

Jestřebické plněné papriky
WIFCOM a.s.

Návštěvníkům přejeme příjemnou zábavu.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

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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