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Regionální potravina – známe nominované 
Letošní 11. ročník soutěže Regionální potravina zná již své favority. Ze 13 krajů České republiky hodnotitelská komise 

složená ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní 
zemědělské

a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR nominovala
producenty a jejich produkty.

Ocenění Regionální potravina mohou vyhrát malí a střední výrobci zemědělských a potravinářských produktů,
kteří zaměstnávají maximálně 250 zaměstnanců. Vítěz získá značku Regionální potravina, kterou může používat čtyři roky.

Od poloviny srpna probíhá předávání ocenění Regionální potravina všem vítězům po celé České republice. Do této chvíle 
byly předány značky kvality Regionální potravina ve Středočeském kraji, a to v sobotu 15. srpna v rámci Dne zemědělství 
a potravinářství v pražském Národním zemědělském muzeu. Jihomoravští vítězové si ocenění převzali na Jihomoravských 

krajských dožínkách v Hodoníně v neděli 30. srpna. Zbylé předávání ocenění je plánováno na období září a říjen,
pokud situace dovolí.
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Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

KATEGORIE:

Masné výrobky tepelně opracované

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a polokonzervy

Sýry včetně tvarohu

Mléčné výrobky ostatní

Pekařské výrobky včetně těstovin

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Alkoholické a nealkoholické nápoje
(s výjimkou vína z hroznů révy vinné)

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

Ostatní

KATEGORIE:

Masné výrobky tepelně opracované

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a polokonzervy

Sýry včetně tvarohu

Mléčné výrobky ostatní

Pekařské výrobky včetně těstovin

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Alkoholické a nealkoholické nápoje
(s výjimkou vína z hroznů révy vinné)

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

Ostatní

VÝROBCI:

Uzený špek z boků
Bedřich Vlach

Paštika Švestková s Rumem a tymiánem
e-jídlo.cz, s. r. o.

Kozí sýr přírodní dlouho zrající
Markéta Palánová

Kozí mléko “SEDLÁK”
Eva Sedláková

Koláč ze skanzenu
Martina Harnošová

Větrník
JK CUKRÁRNA s.r.o.

Tuřanská zelná šťáva
AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Znojemské kdoule extra džem
Ing. Zuzana Boudová

Bramborové lokše s makovo-povidlovou 
náplní
Pekařství Křižák s.r.o.

VÝROBCI:

Bělčický bok
Zemědělské družstvo Bělčice

Jihočeské Jerky Hovězí – bylinky
Jihočeské Jerky s.r.o.

ČERSTVÝ SÝR
Jaroslav Auský

Farmářský kozí jogurt bílý Nubijka
Jana Drobilová Holcová

Makovičník 
Galaxie spol. s.r.o.

Jogurtový makovníček
Jana Vlachová

LŽÍNSKÁ JABLKOVICE S KARAMELEM
Lihovar Lžín, spol. s.r.o.

KYSANÉ KLOKOTSKÉ ZELÍ
ZAS Dražice, a.s.

JÁTRA ZE SUMEČKA V OLEJI
Tilapia s.r.o.




