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Pojízdná prodejna vyráží na letní putování po českých
a moravských městech

Kluci v akci vařili v Dalešicích i na pardubickém závodišti
.

Nabídka farmářských trhů, letních slavností i dožínek se
o prázdninách opět rozšíří o oceněné potraviny z našich
regionů. Na čtyřicet výrobků bude k dostání ve speciální
pojízdné prodejně s logem Regionální potravina. Turné
po českých a moravských městech zahájí prodejna
v pátek 5. července v Českých Budějovicích a zakončí
15. září na Zahradě Čech v Litoměřicích.

Poslední dva červnové sobotní podvečery vařili Kluci
v akci na obrazovkách České televize z Regionálních
potravin. Televizní štáb navštívil Kraj Vysočina
a Pardubicko. Natáčelo se s několika výrobci a někteří
prozradili i svou originální recepturu.

Pojízdná prodejna během 32 celodenních zastávek
nabídne průřez sortimentem oceněných výrobků za čtyři
ročníky. „Oslovili jsme plošně všechny výrobce, kteří získali
značku Regionální potravina. Prodejna nabídne zhruba 50
výrobků ze všech 13 krajů,“ říká Kateřina Budínová ze
Státního zemědělského intervenčního fondu.
Cílovou stanicí speciálně upravené dodávky budou kromě
farmářských trhů krajské slavnosti, festivaly i akce spojené
se slavnostním vyhlášením letošních držitelů značky.
Oceněné výrobky budou hostesky aktivně nabízet
i k ochutnání. „Cílem je oslovit co nejvíce spotřebitelů
a informovat je o existenci značky. Ochutnávka jim dá
jedinečnou možnost se přesvědčit, že značku Regionální
potravina dostanou opravdu ty nejlepší potraviny
z regionů,“ vysvětluje ředitelka odboru komunikace
Ministerstva zemědělství Eva Chaloupková.

První díl se natáčel na Vysočině v Dalešickém pivovaru
proslulém z filmových Postřižin. Rozpočet sice nedovolil
zinscenovat zabijačkové hody jak vystřižené z filmu, o to
víc se proto zaměřil na místní producenty (Dalešický
pivovar, Dalešické cukrářství a Moravia Lacto).

V dalším díle Filip Sajler a Ondřej Slanina zavítali na
Pardubicko. Kromě závodiště a tradiční výroby perníčků
u Jarmily Janurové (firma JaJa), navštívili i Družstvo Rosice
u Chrasti, kde se vyrábí vyhlášené špekáčky,
a Žampionárnu Doly Jiřího Paseky.
Oba díly jsou ke zhlédnutí na stránkách České televize. Na
další minisérii s Regionální potravinou se můžeme těšit
v září a říjnu.

Soutěž v prodejnách COOP na Jindřichohradecku měla
velký úspěch
V 34 prodejnách COOP na Jindřichohradecku se v červnu
soutěžilo s Regionální potravinou. Ve hře bylo 2 700
skládacích nákupních košíků. Původně plánovaná
dvouměsíční soutěž musela být pro velký zájem
a rozebranou kapacitu košíků zkrácena pouze na červen.

Minutové pořady o Regionální potravině na Prima
Family
V letošním roce se minutové pořady o kvalitních
potravinách z regionů vysílají na televizi Prima. Diváci se
mohou těšit na celkem 14 dílů vždy před oblíbenou
kuchařskou reality show Prostřeno!
K dílům z minulého roku přibyly čtyři nově natočené.
Televizní štáb s kamerou navštívil Ladislava Hezkého,
kterému mu při výrobě Štramberských uší asistoval
i automobilový závodník Karel Loprajs. U Zbyňka Poštulky
v Tvarůžkové cukrárně v Lošticích ochutnával originální
moučníky malíř Libor Vojkůvka.
„Se soutěží máme velmi dobrou zkušenost. Zákazníkům
jsme vytipovali a speciálně označili 13 výrobků oceněných
značkou Regionální potravina. Při nákupu pěti z nich
dostali přímo na prodejně skládací košík. Zájem byl
obrovský, v některých prodejnách jsme košíky rozdali
během
týdne,“
říká
František
Kocourek
z jindřichohradeckého spotřebního družstva a dodává, že
prodej oceněných výrobků se tím jednoznačně zvýšil.
Novináři se podívali na farmu Zelená Bohdaneč
Regionální potraviny na Karlovarsku představil v dalším
díle průvodce Otakar Brousek společně s hercem,
zpěvákem a karlovarským rodákem Alešem Hámou.

Osobní zážitek nenahradí ani tisíc slov. Proto jsme se
rozhodli pozvat novináře na výlet a ukázat jim konkrétní
producenty a jejich způsob práce. Letos v červnu jsme se
vydali na farmu Zelená Bohdaneč na Kutnohorsku.

Ta spojuje několik disciplín pod jednou střechou. Je pro ni
typický poctivý přístup s maximální péčí o suroviny,
zvířata i krajinu. Pod značkou Agnes prodává Zelená
Bohdaneč 100% mošty, pálenky, likéry, med i medovinu.

Vyhlášení vítězných výrobků Pardubicka se uskutečnilo
v sobotu 29. června na pardubickém závodišti v rámci
Apetit festivalu. Součástí prezentace Regionální potraviny
byly ochutnávky i prodej oceněných produktů.

Ředitel Tomáš Rybníček provedl novináře po celé farmě.
Prozradil, kde a jak se vyrábí med, ukázal jim palírnu
a moštárnu, chovný rybník, restauraci i přilehlé pastviny,
kde celoročně chovají ovce a skot. Součástí byla
i nezbytná ochutnávka místních produktů.

Slavnostní vyhlášení Regionální potraviny Karlovarského
kraje se odehrálo ve znamení myslivosti. Zdejší předávání
značky totiž probělo v rámci Krajských mysliveckých
slavností v sobotu 15. června.
„Jsme krajem, kde se dobře
daří malým sýrárnám. Místní
sedláci zpracovávají mléko
výhradně z vlastní produkce,
přírodní cestou a na výsledcích
to je znát. Horský statek
Abertamy tak získal již druhé
ocenění Regionální potravina,
letos za Farmářský kozí sýr,“
prozrazuje Zdeněk Perlinger
z místní Regionální agrární
komory, která soutěž spolu
s ministerstvem pořádá.

Nově ocenění producenti získali značku Regionální
potravina v Pardubicích a Karlových Varech
Osm výrobků získalo ocenění na Karlovarsku, sedm
v Pardubickém kraji. Taková je bilance po dalších dvou
slavnostních vyhlášeních nejlepších potravin v regionech.
„Od výrobců máme pozitivní ohlasy, značka jim pomáhá
v propagaci a tím pádem i s odbytem. V rámci regionu
pořádáme ochutnávky oceněných výrobků, podporu
značce pak dává celostátní kampaň,“ sdělil Vladimír
Šabata ze společnosti Agrovenkov, která soutěž na
Pardubicku spolupořádá. „Každý rok se producenti snaží
přijít s novým výrobkem, hlavně v masné kategorii, tam
máme největší zastoupení,“ doplnil Šabata.

Na Karlovarsku zůstala tradičně ladem kategorie Ovoce
a zelenina pro chybějící ovocnáře a zelináře v regionu.
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