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Vítáme Vás na letošním agrosalonu
Země živitelka, jedné z nejnavštěvo-
vanějších výstav v ČR. Země živitelka
byla vždy odrazem aktuální situace
v zemědělství a potravinářství
i v úrovni života obyvatel na venko-
vě. A je tomu tak i dnes.

Agrosalon Země živitelka je i v letoš-
ním roce pořádán opět ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství ČR,
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
Agrární komorou ČR a Potravinářskou
komorou ČR, která přijala partnerství
nad oborem potravinářství. 

Výstava byla dříve zaměřena pouze
na tradiční zemědělské obory, jako je
rostlinná a živočišná výroba, zemědělská
technika, služby zemědělství, lesní
a vodní hospodářství, zahradnictví a pěs-
titelství. 

V posledních letech je její výraznou
součástí obnova a rozvoj venkova.

Proto i na letošním ročníku platí 
motto „Budoucnost českého země-
dělství a českého venkova“.

Připraveny jsou prezentace reflektující
nejnovější trendy související s životem
a prací obyvatel na venkově a v jednotli-
vých regionech.

Zároveň s agrosalonem se koná výsta-
va zaměřená na tvorbu a ochranu život-
ního prostředí Ekostyl a přehlídka druž-
stev v rámci jediné takto specializované
Mezinárodní výstavy družstevnictví.

Čekají na Vás expozice více než 750
vystavovatelů a obchodníků, kvalitní od-
borný a bohatý kulturní program.

Novinkou a významným počinem
výstaviště je nový multifunkční pavi-
lon T, kde se prezentují Regionální po-
traviny. Prezentace regionálních potravin
zůstává i nadále jednou z hlavních pri-
orit výstavy.

Máte možnost v novém multifunkč-
ním pavilonu T ochutnat i zakoupit po-
traviny, vyrobené v českých regionech
z českých surovin a oceněné v regionál-
ních soutěžích jednotlivých krajů znač-
kou kvality „Regionální potravina“,
garantovanou Ministerstvem zemědělství
ČR, Potravinářskou komorou ČR
a Agrární komorou ČR.

Výstaviště se tedy opět stává prosto-
rem, kde se propojuje linie: český vý-
robce – český zpracovatel – český dis-
tributor – český spotřebitel.

Nabídka je opravdu široká, od novi-
nek všech oborů zemědělsko-potravinář-
ského komplexu, přes aktuální odborné
informace, až po dobré jídlo, pití i zába-
vu.
Přejeme vám příjemně strávený čas na
výstavišti v Českých Budějovicích.

Ing. Marcela Payerová
ředitelka

Výstaviště České Budějovice a.s. 

Budoucnost
38. ročník výstavy Země živitelka se ko-

ná ve dnech 25. – 30. 8. 2011 opět s garan-
cí Ministerstva zemědělství a Agrární ko-
mory ČR. Jedná se o největší výstavu
tohoto druhu v České republice, jejíž pa-
rametry lze dokladovat auditovanými da-
ty. Nomenklatura výstavy zahrnuje celý
zemědělsko-potravinářský sektor a již ně-
kolik let je věnována pozornost tématu
rozvoje venkova. 

Proto i pro rok 2011 je platné motto vý-
stavy „Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova“. 

V letošním ročníku se podařilo ve spolu-
práci s Národní sítí MAS ČR významně po-
sunout úroveň prezentace českého ven-
kova a s Národnou sieťou rozvoja vidieka
SR přiblížit návštěvníkovi prezentaci slo-
venského venkova. V pavilonech R1, R3
a na okolních volných plochách s označe-
ním „Pavilony venkova“ vedle Pivo var ské
zahrady tak představí svou činnost a pří-
nos k rozvoji života na venkově Celo státní
síť pro venkov, Národní síť Místních akč-
ních skupin ČR, o.s., Místní akční skupiny
ČR, os., Spolek pro obnovu venkova ČR
a nově Asociace regionálních značek a re-

Vážení návštěvníci,

OBOROVÉ DNY:

Čtvrtek 25. 8. 2011 Den českých pekařů a cukrářů, Den ekostylu

Pátek 26. 8. 2011 Den českého venkova, Družstevní den

Sobota 27. 8. 2011 Národní dožínky ČR, Den myslivosti, Den vejce
Slavnostní zahájení „Národních dožínek“ bude
mít opět slavnostní ráz a proběhne za přislíbe-
né účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase
a biskupa českobudějovické diecéze Mons.
Jiřího Paďoura, OFMcap. a dalších významných
hostů 

Neděle 28. 8. 2011 Den Jihočeského kraje, Den mléka

Pondělí 29. 8. 2011 Den zemědělství, Den ovocnářství

Úterý 30. 8. 2011 Den potravin 
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českého zemědělství a českého venkova
gionálních produktů. No vin kou letošního
ročníku je účast Národnej sieťe rozvoja vi-
dieka SR a Místních akčních skupin SR.
Atmosféru v pavilonech R1, R3 a okolních
volných plochách návštěvníkům zpříjemní
během celé výstavy poutavý program
v duchu lidových tradic. Těšit se mohou
mimo jiné na vystoupení řady folklorních
souborů. 

REGIONÁLNÍ POTRAVINY
Další trend „Prezentace regionálních

potravin“ zůstává i nadále jednou z hlav-
ních priorit výstavy. Návštěvníci budou le-
tos moci v novém multifunkčním pavilo-
nu T ochutnat i zakoupit potraviny,
vyrobené v českých regionech z českých
surovin a oceněné v regionálních soutě-
žích jednotlivých krajů značkou kvality
„Regionální potravina“, garantovanou
Mini sterstvem zemědělství, Potravi nář -
skou komorou ČR a Agrární komorou ČR. 

Prezentace a ochutnávky regionálních
potravin budou doplněny kuchařskými
show, recepty a hudebními programy se
soutěžemi.

Partnerství nad oborem potravinářství

v rámci výstavy Země živitelka 2011 přija-
la Potravinářská komora ČR. 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
Slavnostní zahájení výstavy proběhne

ve čtvrtek 25. 8. 2011 od 10.00 hod.
v Pivovarské zahradě za účasti prezidenta
republiky prof. Václava Klause, ministra
zemědělství Ivana Fuksy, prezidenta
Agrární komory České republiky Jana
Veleby a pražského arcibiskupa Mons.
ThLic. Dominika Jaroslava Duky OP.
Zůčastní se také poslanci Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR a senátoři. Účast
potvrdil primátor města České Budějovice
Juraj Thoma.

Po slavnostním zahájení výstavy násle-
duje v 10.50 hod. slavnostní otevření no-
vého multifunkčního pavilonu T za účasti
prezidenta republiky prof. Václava Klause
a ministra zemědělství Ing. Ivana Fuksy.

Svým exkluzivním umístěním v centru
města na levém břehu Vltavy a svou kapa-
citou prostor, vysokou technickou úrovní
a variabilitou vnitřního uspořádání se pa-
vilon zařadil mezi významná multifunkční
a výstavní centra České republiky, nabíze-

jící uspořádání nejen veletrhů, výstav,
kongresů a konferencí, ale také společen-
ských a sportovních akcí, banketů atd.

CENY A OCENĚNÍ
V rámci slavnostního zahájení výstavy proběh-
ne v Pivovarské zahradě předání řady ocenění: 
• Cena ministra zemědělství pro mladé vědec-

ké pracovníky pro rok 2011
• Cena ministra zemědělství za nejlepší reali-

zovaný výsledek výzkumu a vývoje v r. 2011
• Slavnostní předání certifikátu národní znač-

ky kvality KLASA
• Předání certifikátu Český výrobek, garanto-

vaný Potravinářskou komorou ČR
• Součástí odborného doprovodného progra-

mu je soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý
klas“, kterou vyhlašuje Mini sterstvo země-
dělství prostřednictvím Výstaviště České
Budějovice a.s. 

NOVINKY VÝSTAVY
• nový multifunkční pavilon T – představí

regionální potraviny
• prezentace masného skotu na volné

ploše
• rozšířená prezentace institucí poskytují-

cích finanční služby pro zemědělce
• rozšířená prezentace myslivosti, lovectví,

rybářství, zbraní a střeliva, včetně potřeb
pro myslivce a rybáře v pavilonu Z

• po letech opět účast Svazu pekařů
a cukrářů v ČR formou semináře, do-
plněného výstavkou dožínkových kolá-
čů a návštěvnickou soutěží o nejlepší
dožínkový koláč

SOUBĚŽNÉ AKCE
Součástí Země živitelky budou opět

dvě samostatné výstavy. 
Mezinárodní výstava družstevnictví se

opět uskuteční s garancí Družstevní asoci-
ace ČR za účasti Svazu českých a morav-
ských výrobních družstev a Zemědělského
svazu ČR. Výrobní a zemědělské družstev-
nictví bude prezentováno v pavilonech
E1, E5 a na přilehlých volných plochách. 

Tvorba a ochrana životního prostředí je
zastřešena pod samostatným názvem
Ekostyl. V rámci výstaviště je vytvořeno
jedinečné prostředí pro prezentaci firem
zabývajících se alternativními zdroji ener-
gie, ekologickými technologiemi, stavba-
mi a ekologicky šetrnými výrobky. 

Zemi živitelku pravidelně navštěvuje prezident republiky prof. Václav
Klaus, který se živě zajímá o současnost i budoucnost českého venko-
va a zemědělství. Na snímku ho při loňském zahájení výstavy vítá
Ing. Marcela Payerová, ředitelka Výstaviště České Budějovice a.s. 

Návštěvníky letošní Země Živitelky uvítá nový
vstup a pavilon. Čeká na ně mnoho nevšed-
ních zážitků, ať už to bude zemědělská a les-
nická technika, myslivost, rybaření či novinky
ze světa  potravin a nápojů nebo kulturní
program.
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Rozhovor s prezidentem 
Agrární komory České republiky

Ing. Janem Velebou 

n Jak hodnotíte úroveň a kvalitu českých
potravin a nápojů na našem trhu ve
srovnání s dováženými výrobky?

Kvalita, sortiment, úroveň zpracování, hy-
gienické parametry, ale také obaly či ko-

munikace se zákazníkem šly za poslední
dvě desetiletí neuvěřitelným tempem
vzhůru. Celý agropotravinářský komplex
se i za hospodářsky a politicky nepřízni-
vých okolností, kdy byl prakticky ze dne
na den otevřen liberálním tlakům tzv. vol-
né soutěže a volného trhu, dokázal při-
způsobovat zahraniční konkurenci, inves-
toval, modernizoval se, i když šlo často
o náročný a nákladný proces. Jsem si pro-
to jist, že v současné době prakticky
v tomto směru není poznat větší rozdíl. 

Ten bych vnímal spíše v tlaku prodejců
na cenu výrobků a k tomu odpovídajícím
recepturám. Jeden příklad za všechny –
většina z nás určitě slyšela či poznala roz-
díl mezi poctivým špekáčkem, dejme to-
mu za 80 Kč na kilogram, a ošizeným opé-
káčkem za cenu méně než poloviční.
Absence kvalitního masa se prostě někde
projevit musí. 

Bohužel, dlouho mezi našimi spotřebi-

teli přetrvával zájem o nové, tehdy zá-
padní a tedy „lepší“ výrobky, obchodním
řetězcům byla přiznaná absolutní volnost.
Myslím že, jsme podcenili také státní pod-
poru a marketing českých výrobků.
Mnoho tradičních firem a značek zaniklo.
Dnes jsme tak v situaci, že i u komodit,
které dokážeme vyrobit a u kterých má-
me dlouhodobou tradici, srovnatelné vý-
robky dovážíme. 

Jsem ale přesvědčen, že máme co na-
bídnout, ať již jsou to velcí tuzemští pro-
ducenti, či malí a specializovaní výrobci.
Klub kvality je pod značkou KLASA. Rok
od roku roste zájem o regionální potravi-
ny. Svou roli má i naše tříletá kampaň na
podporu spotřeby mléka a mléčných vý-
robků s názvem Bílé plus.

Nakonec – každý si zde může najít tu
svou oblíbenou značku a výrobce. Sor ti -
ment je opravdu široký a tak věřím, že
většina spotřebitelů upřednostní tuzem-
ské potraviny a nápoje. Pomohou tak ne-
jenom sobě, ale českým zemědělcům
a potravinářům obecně. Za každým kilem
našeho masa, litrem mléka, jogurtem je
třeba vidět kousek obdělané půdy a za-
městnaného člověka. České půdy a české-
ho člověka.

n Jakou pozici podle vás zaujímají české
výrobky v Evropě či ve světě?

Přestože jsme malá země, je naše potravi-
nářská tradice velmi hluboká a silná.
Přinesli jsme do sektoru celou řadu tech-
nických i technologických inovací a vůd-
čích myšlenek. Ať to již bylo pivovarnictví,
výroba cukru, zpracování masa a výroba
masných produktů, mléka a sýrů…

Za první republiky jsme čile obchodovali
prakticky s celým světem. Historický vývoj
po druhé světové válce, ale také společen-
ské změny po roce 1989 vždy přinesly vý-
razný obrat a zde bych se nebál říci, že jsme
opakovaně poškodili sami sebe. Nejenom
uzavřením a následně naopak úplným ote-
vřením vlastních trhů či slepou zahleděnos-
tí na východ a posléze na západ. 

Opustili jsme z ideologických důvodů
řadu trhů, někde vazby alespoň částečně
přetrvaly. Saldo agrárního zahraničního
obchodu se usadilo trvale na hodnotě ko-
lem mínus 30 mld. Kč, když ještě na počát-
ku devadesátých let bylo kladné. Nyní se
pracně snažíme dostat zpět, což jsou na-
příklad arabské země či Ruská federace.

Každopádně faktem je, že více než
90 % agrárního zahraniční obchodu dnes
realizujeme v rámci jednotného trhu EU
a zde je konkurence opravdu veliká.
Nestačí vyrábět kvalitně. Je nezbytné vy-

Naše potraviny a nápoje

Naše závody se neodehrávají pod dohledem televizních kamer, nenajdete je 
v nabídce sázkových kanceláří ani v přehledu sportovních zpráv. Přesto v nich  
jde o mnoho a jsou neméně napínavé. Vyrážíme, když příroda zavolá.  
A každý den dáváme všechny síly do toho, aby český chléb, mouka, vepřové  
nebo drůbeží maso nechyběly na vašem stole.

Vaši zemědělci, váš tým
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Naše potraviny a nápoje

Do 30. 9. 2011 se mohou zájemci hlásit do
soutěže ZEMĚDĚLEC ROKU. Jde o zajímavou
možnost porovnat výsledky hospodaření na
základě několika kritérií, které jsou však
kompatibilní pro zemědělské podniky všech
právních forem a velikostí. Podmínkou účasti
v soutěži je minimálně 40% podíl tržeb po-
cházejících ze zemědělské prvovýroby.
Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním
slavnostním setkání za přítomnosti ministra
zemědělství ČR a čelních představitelů země-

ZEMĚDĚLEC
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rábět nadstandardně. Jsem rád, že mno-
ho českých malých, středních i velkých fi-
rem toto umí a dokáže se o svou vůdčí
úlohu přihlásit a tak můžu hrdě konstato-
vat, že i přes uvedené problémy máme
dost vlajkových lodí, které dokáží ukázat
svou sílu i na otevřeném trhu EU. 

n Potravinové a nápojové veletrhy jsou
obrazem kvality našeho stravování.
Navštěvujete jich řadu doma (Země
Živitelka, Zahrada Čech, Salima, Flora
Olomouc atd.), ale i v zahraničí.
Můžete říci, jak se na ně díváte z hle-
diska pěstitelů, výrobců, ale i spotřebi-
telů?

Výstavy a veletrhy v České republice i v za-
hraničí jsou přehlídkou zpravidla toho
nejlepšího, co může sektor nabídnout. Je
to možnost jak ukázat své novinky, upo-
zornit na sebe, porovnat vývoj, seznámit
se s inovacemi a trendy a to jak směrem
ke kolegům v oboru, tak především k zá-
kazníkům. Rád tyto akce navštěvuji, pro-
tože jde o inspirující události a člověk má
možnost přímého porovnání vývoje a sta-
vu jedno tlivých oborů. 

Úspěšnost největších domácích země-
dělsko-potravinářských veletrhů měřená
návštěvností dosahuje úrovně 50, 70 ale
i přes 100 tisíc návštěvníků a to je již po-
řádná porce potenciálních spotřebitelů,
do které stojí za to investovat. Navíc je
ověřeno, že tam, kde probíhají ochutnáv-
ky či různé gastronomické akce, roste ta-
ké zájem a spokojenost návštěvníků. 

Avšak, jak ukazuje fenomén posledních
dvou let, nemusí vůbec jít o podobné ma-
sivní akce. Zde mám na mysli rozvoj a obli-
bu farmářských trhů. Ty svým obsahem
a působností stále expandují a i tady se
snad ukazuje, že se rozrůstá informova-
nost a zájem spotřebitelů, kteří chtějí ku-
povat českou kvalitu a mít k dispozici če-
ské potraviny s příběhem, chtějí znát svého
dodavatele a jsou připraveni za to zaplatit. 

n Co všechno dělá AK ČR pro úspěšnou
prezentaci tuzemských potravin?

AK ČR se pravidelně zúčastňuje všech vý-
znamných veletrhů a výstav, a proto spolu-
pracuje s jednotlivými organizátory, ko-
munikuje záměry, zaměření a obsah
těchto akcí tak, aby samotná prezentace
byla vždy v něčem nová, poutavá a zajíma-
vá. Zejména si ceníme spolupráce s vede -
ním společnosti Veletrhy Brno, Výstaviště
v Českých Budějovicích a v Litoměřicích,
která je na vysoké úrovni.

Důležitá je v tomto směru informova-

nost spotřebitelů. Naším dlouhodobým zá-
měrem, který se snažíme vždy naplnit, je
vytvoření vztahu mezi českými zemědělci
a potravináři a všemi našimi spotřebiteli.
Chceme, aby čeští spotřebitelé upředno-
stňovali české výrobky a věděli o jejich kva-
litě i sortimentu. Proto i výše zmíněné far-
mářské trhy, soutěže o nejlepší regionální
potraviny či značku KLASA, ale také jed-
notlivé aktivity výrobců či prodejců zamě-
řené na tuzemské potraviny právě z těchto
důvodů podporujeme a vítáme. 

n V tisku proběhla zpráva, že lidé na ze-
měkouli proplýtvají třetinu potravin,
a to i v rozvojových zemích. Máte in-
formace, jak jsme na tom v tomto
směru v ČR?

V Evropě a USA každý spotřebitel vyhodí
mezi 95 až 115 kg potravin za rok.
Odhady v České republice toto číslo po-
tvrzují, nejsme tedy bohužel žádnou vý-
jimkou. Tento fakt bych označil jako
smutnou skutečnost. Bohužel se ukazuje,
že lidé v našem vyspělém světě ztratili
přehled o tom, jak jsou potraviny ve sku-

tečnosti cenné, jakou mají hodnotu a ja-
kým objemem práce jsou podložené. 

Současná společnost je odtržena od pr-
vovýroby i zpracování a nedokáže již vní-
mat, co úsilí stojí za každým bochníkem
chleba či kostkou másla. 

V Africe jsou ztráty potravin v objemu
6 – 11 kg na hlavu. Zde však jde převážná
většina ztrát na úkor nekvalitního zpraco-
vání, špatné infrastruktury, nedostateč-
ných investic a technologií. V celkových čí-
slech se každým rokem vyhodí v bohatých
zemích téměř stejné množství potravy, te-
dy 222 mil. tun, jako je celková produkce
potravy v Africe, 230 mil. tun. Možnost
úspor je tedy neuvěřitelná.

A návod na tyto úspory – každý musí
každý začít sám u sebe. Potraviny jsou
dnes v Evropě relativně levné a tvoří
pouze necelou pětinu našich celkových
výdajů a tak nás zřejmě příliš nezajímá,
zda všechno, co koupíme, také spotřebu-
jeme. Je to škoda pro všechny. Na jedné
straně pracně vyrábíme, skladujeme, pro-
dáváme a na straně druhé draze likviduje-
me. Chtělo by to prostě jen o trochu více
rozumu a přestat plýtvat. 

jsou kvalitní

www.ceske-zemedelstvi.cz

České potraviny  
vybírejte rozumem i srdcem

ČERSTVOST 
České potraviny ke svým zákazníkům necestují 
tisíce kilometrů, nemají za sebou skladování, 
přepravu na letiště, mnohahodinový let 
a překládku v zemi určení. Míří k vám přímo 
z rukou českého zemědělce.

VŮNĚ A CHUŤ
Česká jablka, české okurky nebo třeba rajská 
jablka dozrávají přirozeným způsobem na 
poli. Ovoce a zelenina dovážené ze zahraničí 
se sklízejí nezralé, a tak musí dozrát po cestě 
v kamionech nebo po chemickém ošetření 
v dozrávárnách, což ovlivní nejen jejich vůni 
a chuť, ale také například obsah vitaminů. 
Vychutnejte si vůni a chuť českých produktů.  

TRADICE
Český zemědělec je stovkami let ověřený 
základní dodavatel potravin na náš stůl, na 
českých potravinách vyrostly generace našich 
předků. 

EKOLOGIE
Za každou bramborou, litrem mléka či plátkem 
masa z dovozu stojí také zbytečné litry nafty  
do kamionů, zničené silnice, ucpané dálnice  
a v neposlední řadě také chemie, která zboží  
na dlouhou cestu připraví. 

INVESTICE DO NÁS
Zemědělství je nejvýznamnějším 
zaměstnavatelem na venkově, práce farmářů  
je službou nám všem.

NAŠE ZEMĚ
Česká krajina je nejkrásnější na světě, každý  
ji máme v srdci. Jak by vypadala bez péče  
svých hlavních opatrovníků – českých 
zemědělců a farmářů?

ZDRAVÝ ROZUM
Česká země je naším domovem po dlouhé 
generace, které ji po staletí kultivovaly.  
Živí nás a její produkty jsou zde pro nás. 

Víte, že čerstvá zelenina  
přepravovaná přes půl Evropy  

má ještě méně živin než  
zelenina mražená?

Proč by měl český zákazník i v záplavě  
exotických produktů ze všech koutů zeměkoule 
sáhnout právě po bramborách z Vysočiny, mrkvi 
z Polabí, rajčatech z Hané, třeboňském kapru, 
moravském víně nebo třeba drůbeži z Vodňan?

jsou kvalitní

dělské politiky a celého odvětví. Zveřejněno
bude pořadí prvních tří s nejvyšším počtem
bodů. 

Vyhodnocení ročníku 2010:
1. místo: Zemědělské družstvo Rajhradice
2. místo: ZS Dublovice a.s.
3. místo: Zemědělské družstvo Kouty

Podrobnosti naleznete na stránkách 
poradensko – informačního centra 

Agrární komory ČR: www.apic-ak.cz

ROKU 2011
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Jedním z typických paradoxů současnosti je, že v boji o zá-
kazníka rostou stále větší a důmyslnější nákupní centra, je-
jichž smyslem je nabízet pokud možno totéž, co konkurence
v těsném sousedství i na opačném konci republiky. Je asi po-
chopitelné, že v dobách, kdy naši spotřebitelé měli ještě
v živé paměti poloprázdné regály, vítali obchodní řetězce
zvučných evropských jmen s nadšením. Stejně přirozeně se
ale teď i u nás probouzí názor, že je normální jíst kvalitní
potraviny, které na cestě od výrobce neprojely tisíce kilome-
trů po ucpaných dálnicích, ale vyrostly či byly vyrobeny do-
slova „za humny“. Stále více z nás také hledá předměty
denní potřeby či věci jen tak pro radost, které nevznikly sé-
riovou megaprodukcí kdesi v Asii, ale nesou stopy rukou
a otisk ducha řemeslníka zakořeněného v některém z ne-
sčíslných krásných koutů naší vlasti. 

PROJEKT
REGIONÁLNÍHO
ZNAČENÍ

A právě na tuto potřebu
reaguje projekt regionální-
ho značení. Regionální
značky – díky iniciativě
místních lidí a za pomoci
systému jednoduše hodno-
titelných kritérií – upozor-
ňují na kvalitní řemeslné
výrobky, potraviny, země-
dělské a přírodní produkty,
které vznikly na území ur-
čitého regionu a jsou pro
něj nějakým způsobem
charakteristické, nebo je ji-
ný důvod, proč se jimi
pochlubit. Asociace regi-
onálních značek (ARZ)
sdružuje v současné době
už 15 takových značek
a vznik dalších je doslova
za dveřmi. 

CO ZNAČKY SPOJUJE
Regiony v našem pojetí se až na výjimky nekryjí se samospráv-

nými celky, vymezují se spíše podle turistických oblastí nebo his-
torických území. Značky spojuje vizuální styl a stejná pravidla
certifikace produktů. První značky zapojené do tehdejšího systé-
mu Domácí výrobky – KRKONOŠE originální produkt®, ŠUMAVA
originální produkt® a Vyro be no v BESKYDECH® – vznikly v roce
2005 a byly motivovány podporou šetrné výroby v chráněných
územích. My šlenka zviditelnění „toho pravého“ z našich regionů

rychle zaujala i jinde a postupně se přidávaly a přidávají další ob-
lasti, v nichž ekologická šetrnost není základním tématem, i když
stále zůstává jedním z výchozích kritérií hodnocení výrobce
i konkrétního produktu. Plošně pokrývají regiony sdružené
v ARZ přes polovinu republiky a bylo v nich uděleno už více než
400 certifikátů.

SYSTÉM PODPORUJE ORIGINALITU
Nemůže být sám o sobě jako vystřižený podle jedné šablony.

Mezi jednotlivými regiony jsou velké rozdíly, jak co do velikosti,
tak i charakteru a svým způsobem i zaměření značky. První tři re-
giony byly primárně orientované na chráněná území, která jsou
zároveň i vyhledávanými turistickými destinacemi. Některé poz-
ději zapojené regiony (např. Polabí, Podkrkonoší, Haná) se řadí
spíše mezi tradičně zemědělské či ovocnářské oblasti, které se
návštěvníci teprve učí objevovat, jiné (třeba Górolsko Swoboda

a Moravské Kravařsko) za-
se staví na místní tradici,
která si zaslouží dostat se
do širšího povědomí.

PODMÍNKOU ÚSPĚCHU
REGIONÁLNÍCH
ZNAČEK 

Je iniciativa místních lidí,
v prvé řadě koordinátorů,
kteří se starají o jednotlivé
značky. Jsou to různé nezi-
skové organizace (až na
jednu výjimku není značení
jejich hlavním posláním
a náplní). Stále více se mezi
nimi prosazují místní akční
skupiny, které jejich zamě-
ření pro koordinaci regi-
onálních značek přímo
předurčuje, ačkoli pro
značku je zpravidla území
jedné MASky malé a je po-
třeba hledat možnosti spo-
lupráce v širším okolí.

Přesto, že smyslem zna-
čení místních či regionál-

ních produktů je zviditelnění jejich jedinečnosti, východiska, pří-
stupy, příležitosti i problémy jsou všude podobné. Sdílení
zkušeností tak může přispět k efektivnějšímu využívání zdrojů
a vzájemné inspiraci. A i když místní producenti mohou jen stěží
obstát v současné globální konkurenci, zachování a rozvoj udrži-
telného podnikaní s přirozenou vazbou na obec či region zna-
mená příležitost pro jednotlivé podnikatele a zároveň hodnotu
pro místní společenství, kterou ocení i návštěvníci regionu. 

I to je důvodem, proč v rámci odborného programu na výstavě
Země živitelka pořádá Asociace regionálních značek ve spolu-
práci s Národní sítí místních akčních skupin seminář s názvem
Regionální značky jako nástroj rozvoje venkovských oblastí. 

Příklady úspěšných projektů a sdílení praktických zkušeností se
značením může být užitečné nejen pro kolegy koordinátory, ale
také pro širší odbornou veřejnost a samozřejmě i ty, jimž jsou
značky určený především – místní producenty a poučené odběra-
tele a spotřebitele. 

Seminář:
Regionální značky jako nástroj rozvoje venkovských oblastí
sobota 27. 8. 2011, 10-13 hodin, pavilon Z, 1. patro

Kontakt:
Kateřina Čadilová, předsedkyně a národní koordinátorka 

ARZ, o.s.
Web: www.regionalni-znacky.cz, www.regional-products.eu

M: +420 724 863 604
T: +420 224 222 843

E: cadilova@arz.cz

Značení místních výrobků – 
jiný pohled na venkovské regiony



Kečupy KAND

Brusinky a borůvky KAND

Hořčice MALVA

Základní surovinou pro výrobu kečupů je kvalitní rajčatový protlak.
Přídavkem dalších vybraných složek vzniká několik variací kečupů:

Oproti konkurenci Ketchupy KAND obsahují vysoké množství rajčat,
jsou bez škrobu, barviv a konzervačních látek.
Tomato ketchupy KAND jsou oceněny národní značkou kvality KLASA.
Vyberou si u nás i diabetici: Ketchup KAND bez cukru.

sladký, chilli a s česnekem.

Všechny gurmány nepochybně osloví i řada
kečupů Delikates ve třech variacích: jemný,
ostrý a curry. Obsahují vyšší podíl rajčat,
jsou bez umělých barviv a konzervačních látek.

Myslíme i na naše nejmenší.
Kečup pro děti s označením KEPUČ obsahuje vyšší podíl
rajčat a vápník pro zdravý růst kostí.
Předností je méně cukru a soli. Děti ho milují.

Hořčice - jedna ze základních přísad
v české kuchyni s velmi širokým využitím
ať už do marinád, salátů, omáček, tak i přímo
jako příloha ke všem druhům masa.
Vrátí Vás do dětských let k táboráku.
Pánové raději preferují hořčici kremžskou
pro její pikantní sladkou chuť.

Země živitelka, pavilon B, stánek 4

Brusinky červené bobulovité plody známé jako přírodní zdroj vitamínů a stopových
prvků od dávna používané v léčitelství a v kuchyni.  Nyní nabízíme celou řadu pro-
duktů z brusinek, díky nimž lze vytvořit z jídla opravdový skvost.
Tradiční brusinkový kompot jako ideální příloha k masům, smaženému sýru a paštice,
nejčastěji však ke svíčkové omáčce. K „divočině“ je vhodný brusinkový kompot
delikates s příchutí vína a skořice. Brusinkový protlak v praktické plastové lahvi
se ideálně hodí na zmrzlinové poháry a palačinky. Nakonec něco pro diabetiky
Brusinkový kompot bez přidaného cukru.

Kompot vyrobený z plodů muchovníku olšolistého lidově nazývaného „indiánské borůvky“.
Modročerné plody muchovníku jsou přírodním zdrojem vitamínů a stopových prvků. Obsahují
vysoký podíl anthokyanů tedy antioxidačních látek. Ty likvidují volné radikály a přispívají tím
k prevenci nemocí jako jsou nádorová onemocnění, srdeční choroby, mozkové příhody, šedý zákal
nebo artritida. Navíc je tento kompot oslazen fruktózou - ovocným cukrem s vysokou sladivostí
a velmi nízkým glykemickým indexem. Je vhodný i pro diabetiky v rámci diety určené lékařem.
Indiánské borůvky skvěle ochutí jogurty, zmrzlinové poháry nebo palačinky.
Získali ocenění v soutěži „Regionální potravina Královéhradeckého kraje“.
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V letošním roce získala firma PANE spol. s r.o.
ocenění Regionální potravina Středočeského

kraje za Bousovský chléb a Boleslavský lipánek. 

Firma PANE spol. s r.o. je na trhu již 20 let a dodává široký sor-
timent pekařských výrobků z pekárny v Dolním Bousově do re-
gionů Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Jičín. Kromě asi 130
stálých odběratelů v těchto regionech zásobujeme 10 firemních

prodejen v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a Jičíně.

tel.: 326 396 279 e-mail: stana@pane.cz
www.pane.regin.cz

Společnost Lihovar Lžín, spol.
s r.o. se zabývá výhradně

výrobou ovocných destilátů
a kromě toho provozuje

i pěstitelské pálení. Zpracovává
zejména peckoviny (švestky,
meruňky, třešně, mirabelky,

višně) a malvice (hrušky, jablka).

Lihovar Lžín, spol. s r.o.
Lžín 57, 392 01 p. Soběslav
e-mail: lzin.distillery@gmail.com

www.lih
ova

rlzi
n.czZa svou Hruškovici 

obdržela značku 

Regionální potravina.

Pro příjemné posezení
n NĚKOLIK TYPŮ KOKTEJLŮ S HRUŠKOVICÍ

3 cl hruškovice, 0,5 cl citrónové šťávy, 0,5 cl jahodového
sirupu, 5 cl grapefruitového džusu

Dolít vinnou limonádou

3 cl hruškovice, 2 cl jahodového sirupu, 2 cl blue curacao,
2 cl ananasového džusu

Dolít pomerančovou limonádou

4 cl hruškovice, 4 cl jahodového džusu,
4 cl pomerančového džusu, 2 cl jahodového sirupu

Dolít přírodní minerální vodou

n TEQUILA SUNRISE RECEPT

4,5 cl tequila, 9 cl pomerančového džusu, 1,5 cl grenadina
(sirup) 

Do připravené highball sklenice vložíme kostky ledu a nalijeme
tequilu a pomerančový džus. Lehce promícháme míchátkem. Na
vrch přidáme střik grenadiny, která vytvoří „sunrise“ efekt.
Přidáme brčko a jako ozdobu do sklenice vložíme plátek pome-
ranče a kokteilovou třešeň 

n PINK LADY RECEPT

4 – 6 cl gin, 2 – 3 cl Grenadina (sirup), ½ citrónu, ½ bílku
bez vajíčka 

Do shakeru přidáme gin a grenadinu (množství a poměr může-
me upravit v uvedeném rozmezí dle individuální chuti). Dále do
míchací sklenice přidáme šťávu z jedné polovinu čerstvého citró-
nu, polovinu bílku z vajíčka a 4 až 6 šest kostek ledu v závislosti
na velikosti a promícháme. Přes strainer slijeme namíchaný drink
do připravené koktejlové skleničky. 
Jako ozdobu můžeme přidat jednu koktejlovou třešeň, která
skvěle podtrhne ženskost tohoto drinku. 

n PIŇA COLADA RECEPT

3 cl světlého rumu, 3 cl kokosového krému,
9 cl ananasového džusu 

Nejdříve si připravíme sklenici tak, že ji naplníme kostkami ledu
nebo tříští a dáme nachladit do mrazáku. Do mixéru vložíme pl-
nou hrst ledové tříště, slijeme potřebné ingredience a mixujeme,
dokud se tříšť úplně „neztratí“, ale zároveň musí koktejl zůstat
dostatečně hustý. 
Do vychlazené sklenky přelijeme namixovaný koktejl, přidáme
brčko a ozdobíme naříznutým plátkem ananasu a koktejlovou
třešní. 

n MOJITO RECEPT

4 – 6 cl světlého rumu, 1 soda nebo perlivá mattoni,
limetka, 2 stonky máty peprné, 2 – 3 čajové lžičky
třtinového cukru

Do velké a široké sklenice (tumbleru) nakrajíme omytou limetku
na čtvrtiny a pečlivě vymačkáme pomocí muddleru. Přidáme třti-
nový cukr a opět chvíli podrtíme muddlerem, aby se smíchala
chuť limetky a cukru. Natrháme mátové lístky a vložíme na dno
sklenice, poté pouze lehce zmáčkneme muddlerem, tak aby má-
ta pustila své aroma a lístky přitom zůstaly celé. Nad polovinu
sklenice nasypeme ledovou tříšť a zalijeme světlým rumem
a kapkou sody 
Vše důkladně promícháme a opět doplníme sodu a ledovou tříšť.
Do sklenice přidáme jedno nebo dvě široká brčka a kolečko li-
metky nebo lístky máty jako ozdobu 
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n HOT DOGY V LODIČCE Z LÍSTKOVÉHO TĚSTA 

Listové těsto, párky, kečup, sůl, rozšlehaný žloutek,
zelenina na ozdobu

Listové těsto vyválíme na délku párku a rádýlkem seřízneme kři-
vé kraje. Poté opět rádýlkem vykrojíme obdélníky takové veli-
kosti, abychom do nich mohli zabalit párky. Pokud chceme párky
zabalit úplně, nařežeme širší obdélníky. Na párky vložíme trochu
kečupu a smotáme. Pokud je chceme zavřít úplně, používáme
širší obdélníky, pořádně je navrchu spojíme, spoj potřeme rozšle-
haným vajíčkem a řádně utlačíme. Oba konce dobře stiskneme,
aby se zcela naplocho neroztáhly. Hotdogy poklademe na mast-
ný papír na plech a potřeme rozšlehanými žloutky. Osolíme a dá-
me do horké trouby. Podáváme horké se zelím.

n ZAPEČENÁ SÝROVÁ HNÍZDA 

Housky, vajíčko do každé housky, tvrdý sýr, šunka, tavený
sýr, cibule, sůl, zelenina, kečup, hořčice 

Housky překrojíme, prstem zatlačíme středy dovnitř. Do každé
housky rozklepneme jedno vajíčko, osolíme ho a přidáme nakrá-
jenou cibulku, šunku, tavený sýr, rajčata a papriky. Posypeme
strouhaným sýrem a dáme zapéct do trouby nebo mikrovlnky.
Položíme na talíř, přidáme nakrájenou čerstvou zeleninu, kečup,
tatarku nebo dresink, přikryjeme stříškou a podáváme.

n ZELNÁ POLÉVKA S KLOBÁSOU

300 g kysaného zelí, 150 g uzeného bůčku, 100 g klobásy,
½ šálek smetany, 3 lžíce sádla, 2 lžíce hladké mouky,
1 menší cibule, 2 stroužky česneku, sladká paprika,
5 kuliček pepře, 1 bobkový list, sůl

Uzený bůček uvaříme doměkka. Drobně nakrájenou cibuli zpě-
níme na sádle, přidáme část mouky, osmahneme, vmícháme pa-
priku, několik lžic vývaru, osmahneme, zalijeme zbytkem vývaru
a přivedeme k varu. 
Do polévky přidáme překrájené kysané zelí, koření a jemně utře-
ný česnek. Když zelí změkne, vyjmeme pepř a bobkový list, po-
lévku zahustíme smetanou rozmíchanou s moukou a povaříme. 

Podle chuti přisolíme a přidáme na kostičky nakrájený bůček
a na kolečka nakrájenou klobásu. 

n MLETÝ SÝROVÝ ŘÍZEK S UZENÝM MASEM

Mletá směs: 500 g vepřového mletého masa,
200 g uzeného nastrouhaného sýra, 2 vejce, sůl a pepř,
strouhanka na zahuštění a obalení

Mleté maso, sýr a vejce si řádně promícháme, ochutíme solí, pe-
přem a dle potřeby zahustíme strouhankou nebo rozmočenou
žemlí. Do směsi můžeme přidat i jemně pokrájenou cibuli a ro-
zetřený česnek. 
Ze směsi vytvoříme vlhkou rukou placičky, do kterých zabalíme
kus uzeného masa, které jsme si pokrájeli. Pořádně uplácáme
(vyženeme vzduch) a obalíme ve strouhance.
Smažíme v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova. Podáváme
s bramborovou přílohou nebo s čerstvým pečivem a zeleninou. 

n DUŠENÁ KAPUSTA S UZENÝM MASEM

1 větší kapusta, 250 g uzeného masa nebo šunky, 1 cibule,
2 polévkové lžíce hladké mouky, česnek, olej, sůl, pepř

Čerstvou kapustu nakrájíme na nudličky. Cibuli nadrobno, maso
na kostky. Cibuli a maso osmahneme na oleji, přidáme kapustu,
osolíme a dusíme v nezakrytém hrnci, aby vyprchaly čpavé látky.
Jakmile kapusta změkne, zaprášíme ji moukou, podle potřeby
podlijeme vodou a dusíme ještě 4 minuty. Nakonec přidáme čes-
nek se solí.

n ANDALUSKÁ PAELLA

½ kuřete nebo 1 celé kuře (může být i slepice), ½ kg rýže,
200 g šunky, 200 g slaniny, klobása nebo párek, cibule,
česnek, 6 vajec, pepř, hřebíček, bobkový list, olej, sůl

Do rendlíku dáme olej, nakrájenou cibulku a česnek, přidáme
bobkový list, hřebíček a pak na kousky pokrájené kuře, pokráje-
nou slaninu, šunku a klobásu. Všechno necháme dusit doměkka.
Pak přidáme rýži, vodu a necháme pomalu vařit. Hotový pokrm
vyklopíme na mísu a odstraníme bobkový list. 

Delikatesy z masných výrobků
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S výrobkem jablečná
šťáva 100 % bag 10 lt

jsme zvítězili
v soutěžích Výrobek

roku Libereckého kraje
a Regionální Potravina

Libereckého kraje. 

Tento výrobek a spoustu
dalších je možné zakoupit
na našem e-shopu a také

v prodejnách zdravé
výživy po celé republice. 

Jablečný mošt – 
elixír zdraví

To je závěr odborného průzkumu University
of Glasgow, který tvrdí, že moštová jablka
mohou poskytovat nápoj, jehož konzumací

chráníme tělo před infarktem, 
mrtvicí i nádory.

Šťáva z jablek obsahuje vysoké množství
fenolických látek, které v těle člověka fungují

jako antioxidanty. Tyto sloučeniny omezují vliv
volných radikálů poškozujících buňky a tkáně. 

Působením volných radikálů může dojít
k poškození cév, a to zase může vést k mrtvici 

či infarktu. 
Pokud naruší radikály buněčné jádro, může

vzniknout nádorová buňka.
Kromě toho jablečný mošt zvyšuje hladinu

acetylcholinu v mozku a tím pomáhá zlepšovat
paměť.

Tak vida, nenáročný, snadno dostupný 
elixír mládí 

máme u nás doma: 
Využívejme ho.

Krůtí maso je zdravé
Krůtí maso má minimální obsah tuků a ve srovnání s jinými
masy mnohem vyšší obsah bílkovin, které potřebujeme pro
obnovu a správné fungování buněk. Je tedy z hlediska
zdraví velice kvalitním a zároveň lehce stravitelným ma-
sem.

BRNIŠŤSKÉ ŘÍZKY

½ kg krůtích prsou nakrájených na plátky, mírně
naklepané, sůl, mleté koření podle chuti, mletá červená
paprika, drcený kmín, majoránka, strouhanka,
4 rozšlehaná vejce, hořčice, Worcester, 1 lžička hladké
mouky, plátky šunkového salámu, plátky tvrdého sýra,
cibule, žampiony

Plátky masa osolíme, okořeníme a obalíme ve strouhance. Do
rozšlehaných vajec vmícháme sůl, papriku, hořčici, kmín, majo-
ránku, worcester a hladkou mouku. Do směsi vložíme řízky
a necháme 12 – 14 hodin marinovat v chladu. Na druhý den
prudce osmažíme na teflonové pánvi v troše oleje a poklade-
me na pekáč. Na každý řízek poklademe plátek šunky, kolečko
cibule, půl žampionu a přikryjeme plátkem sýra. Podlijeme ole-
jem a trochou vody. Dusíme v troubě 25 – 30 minut, před kon-
cem prudce zapečeme. Šťávu zahustíme strouhankou.
Podáváme s pečenými brambory a zeleninovou ozdobou

KRŮTÍ PLÁTKY S NIVOU

800 g krůtích prsou, 200 g sýra Niva, 4 plátky šunky, sůl,
pepř, rajčata na ozdobu, olej

Plátky masa lehce naklepeme, osolíme, opepříme, potřeme
olejem a takto připravené grilujeme asi 15 minut. Potom vždy
na jeden plátek masa položíme plátek šunky, posypeme strou-
hanou nivou a přiklopíme druhým plátkem opečeného masa.
Sepneme párátkem a zapečeme v troubě ještě asi 15 minut
(v parní troubě kombinace pára + gril). Na talíři zdobíme rajče-
tem a jako přílohu podáváme hranolky nebo brambory.

Další recepty na www.masoprominent.cz
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Než se rozepíšu o Mezinárodním
agrosalonu Země živitelka a akti-
vitách Agrární komory České re-
publiky, dovolte mé osobní vy-
znání.

Země živitelka je mou srdeční
záležitostí. Již v době studia 
na Střední rybářské škole 
ve Vodňanech obor pěstitel-cho-
vatel jsem v letech 1959 – 1961
brigádničil na přípravě tehdy ob-
lastní zemědělské výstavy
v Českých Budějovicích. Sázeli
jsme stromky, drnovali břehy ryb-
níčků a osazovali je vodními rost-
linami tak, aby z bývalého měst-
ského popeliště vzniklo výstaviště
s budoucí zelenou kulisou.

Dnes, když se podívám do korun
vzrostlých stromů, tak si uvědo-
mím, že je to již více než půl

století. Tak jak v průběhu času tekla
v sousední Vltavě voda, tak se Země
živitelka prolínala i mým životem.

Při studiu na Vysoké škole zeměděl-
ské v Českých Budějovicích jsme pra-
covali na udržování pověstných políček
s ukázkami různých plodin a jejich od-
růd. Když jsem pracoval v zeměděl-

ských podnicích Jihočeského kraje, jez-
dili jsme na Živitelku okukovat novinky
v mechanizaci, různá vylepšení a nápa-
dy, které se rodily v zemědělských
podnicích a na výstavě prezentovaly.

Úzce jsme s výstavištěm spolupraco-
vali, když jsem pracoval na Krajské ze-
mědělské správě v Českých Budějo vi -
cích. Právě doprovod tehdejších
prominentů při prohlídce Živitelky se
mi stal osudným a začal jsem pracovat
v Praze na Federálním cenovém úřadu
a Ministerstvu financí. Návštěva
Živitelky pak byla vždy pro mne po-
učením, setkáním s mnoha kolegy
s praxe, ale i spolužáky ze studií. 

Po mém nástupu na Agrární komoru
České republiky od ledna 1994 je
Komora každoročním spolupořadate-
lem výstavy Země živitelka, která se
z původní oblastní výstavy vypracovala
až na Mezinárodní agrosalon a je nej-
navštěvovanější akcí svého druhu v ze-
mi. Počet návštěvníků každoročně pře-
sahuje sto tisíc.

Od doby, kdy ředitelství výstaviště
sedělo v buňkách vedle hlavní brány

a v areálu byl jediný pavilon s názvem
Surabaja, se skutečně mnoho změnilo.
Postupně se budovaly pavilony,
Pivovarská zahrada, amfiteátr, stáje
pro zvířata. Výstaviště prošlo také
v srpnu 2002 velkou povodní, která
mnoho zničila. Bylo však obnoveno
a zkrášleno, bohužel i za cenu jeho
zmenšení.

Završení další etapy
Letos se završuje další etapa vývoje

Živitelky otevřením nového krásného
pavilonu T, kde jsou umístěny regio -
nální potraviny. Jde o vyvrcholení letité
snahy především krajských agrárních
komor, které organizují krajské soutě-
že o nejlepší potravinu s podporou
krajských samospráv a v poslední době
i s podporou Ministerstva zemědělství.
Letos Komora propaguje v tomto pavi-
lonu také české biopotraviny ve spolu-
práci s obchodním řetězcem Billa. 

Agrární komora je v rámci Živitelky
pořadatelem řady doprovodných od-
borných programů, ať již jde o jednání
představenstva Komory, dozorčí rady,
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Vyznání
a přání

Ing. Jan Záhorka
poradce prezidenta 
Agrární komory ČR 

Agrární komora



různých komorních komisí a komodit-
ních rad či pořádání seminářů.

Vrcholná akce: 
Národní dožínky

Vrcholnou akcí jak výstavy, tak také
celého zemědělského roku jsou každo-
roční Národní dožínky, které Agrární
komora spolu s Výstavištěm pořádá
v areálu Země živitelky obvykle posled-
ní srpnovou sobotu. I letos bude do-
žínkový průvod, předání dožínkových
věnců nejvyšším představitelům státu
a bohatý celodenní kulturní program
v Pivovarské zahradě i v Letním amfi-
teátru. Národní dožínky jako díkůvzdá-
ní za úrodu, krátký odpočinek a na-
dechnutí před podzimními pracemi
pořádáme již po sedmnácté.

Živitelka je pro Komoru vždy příleži-
tostí k šíření odborných informací pro
zemědělce i šíření informací o agrár-
ních odvětvích návštěvníkům výstavy.
Je příležitostí k propagaci českých ze-
mědělských a potravinářských produk-
tů, kterou rádi využíváme. Na Živitelce
se prezentují také mnohé z 32 člen-
ských odborných společenství Agrární
komory, zejména Potravinářská komo-
ra, Zemědělský svaz, chovatelské sva-
zy, Zelinářská unie, Ovocnářská unie.

Tradiční se již také stává představení
místních akčních skupin ze všech krajů
republiky, které předvádějí své progra-
my v rozvoji venkova, předvádějí regi-
onální produkty a vystoupením lido-
vých souborů obohacují kulturní
program Živitelky.

Poděkování
Země živitelka se tedy postupně pro-

filuje nejen jako zemědělská výstava,
ale i jako komplexní výstava o rozvoji
venkova, do kterého zemědělství ne-
oddělitelně patří, od zemědělské tech-
niky, přes regionální potraviny až po
další různorodé venkovské aktivity. 

Taková profilace v dnešní době je
velice potřebná a pracovnímu kolekti-
vu Výstaviště České Budějovice a.s. za
to patří dík. 

Zvláštní ocenění si zaslouží přede-
vším ředitelka výstaviště paní
Ing. Marcela Payerová, která k takové
profilaci výstavu dovedla. Po skončení
letošní výstavy odchází do důchodu.
Chci jí proto popřát spokojený odpoči-
nek a radost z jejích koníčků po dobře
odvedené dlouholeté práci na Zemi ži-
vitelce.

A přání pro další ročníky
Země živitelky na závěr
Zemi živitelce pod novým vedením je

pak potřeba popřát další rozkvět ve
prospěch českého zemědělství a če-
ského venkova. Svým umístěním v hra-
ničním regionu Čech, Moravy,
Rakouska a Bavorska má pro to velmi
dobrý předpoklad.

Přejme si, aby výstavu Země živitelka
nepotkal stejný osud jako zeměděl-
skou půdu, která v důsledku úbytku
živočišné produkce živí český národ
čím dál méně.

Přejme si, aby příznačný název výsta-
vy Země živitelka se nemusel měnit.

13
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Vím, co piju. 
Vím, co jím…

Filozofií společnosti Moravia
Lacto je dodávat na trh mléko
a výrobky z něj v jejich nejčist-
ší podobě, nezatížené chemic-
kými konzervanty, bez použití
stabilizátorů a dalších nepřiro-
zených látek. Od sloganu spo-
lečnosti „Vím co piju, vím co
jím…“ se očekává, že se s ním
ztotožní právě ten spotřebitel,
který upřednostňuje potraviny
s vysokou biologickou a nu-
triční hodnotou.
Celá řada produktů Moravia
je držitelem značky kvality
KLASA a výrobek Svačinové
mléko letos získal značku
Regionální potravina.

Moravia Lacto a. s.
Jiráskova 94, 586 51 Jihlava
Tel.: 567 584 211
e-mail:
moravia@moravialacto.cz
www.moravialacto.cz

15 výrobních družstev na Zemi živitelce
Družstevní expozice SČMVD, které budou jedny z největších, naleznete tradičně v pavilonech
E1, E5 a na volné ploše u těchto pavilonů. Na této volné ploše je pro návštěvníky Země živi-
telky připraven i oddechový koutek s živou hudbou. Skupina Synkopa z Pelhřimova hraje
k poslechu i k tanci již 5 roků a mezi návštěvníky získala značnou oblibu. 
Prezentace výrobních družstev bude zpestřena i ochutnávkou kvalitních odrůdových vín
z družstva Templářské sklepy Čejkovice.  
Návštěvníci mají v družstevním sektoru výstaviště velký prostor pro svou inspiraci na vybavení
bytu, zahrádky, ale i uspokojení svých zájmů v oblasti hobby, módy a kosmetiky.

Majonéza a tatarská omáčka vlastní výroby

www.drubez.com

Tatarská omáčka 
má ocenění 
Perla Zlínska

Pochoutková majonéza 
je oceněna značkou 

Regionální potravina

Na dlouholetou tradici produkce vajec navázala Drůbežárna
Holešov spol. s r.o. v roce 1997 novou výrobou.
V Holešově - Všetulích vybudovala výrobnu majonézy
a tatarské omáčky, která těmito produkty zásobuje
v regionu střední Moravy širokou síť potravinářských
prodejen, pekáren, hotelů, restaurací a výroben stude-
né kuchyně.
K úspěšné tržní realizaci majonéz a tatarských omáček
přispěly vlastní receptury, které preferují tradiční chuťo-

vé vlastnosti a vhodnou konzistenci i pro zapracování do salátů.
Poskytujeme možnost vývoje nových receptur dle požadavku
zákazníka již od 100 kg jednorázového odběru. Našim odběra-
telům předáváme recepty i pro méně obvyklé použití majonézy
a tatarské omáčky např. v pekařských výrobcích.
Pro podporu zásad zdravé výživy zahajujeme i dodávky všech

našich produktů bez vaječného podílu. 
Další novinkou pro studené kuchyně a výrobce baget je

produkce Holešovské majonézy sedvič a Holešovské
salátové zálivky. 
Můžete si vybrat malospotřebitelské balení v kelím-
cích 160 a 215 ml nebo v kartónových krabicích 
nebo plastových kbelících 5 a 10 kg.

Trvanlivost výrobků je 60 dnů.



Ve dnech 3. až 4. června probíhal na českobudějovickém výstavišti již 15. ročník odborné degustační soutěže
Pivo České republiky 2011. Degustační soutěž pořádá Výstaviště České Budějovice a.s. Záštitu nad celou sou-
těží převzal Ministr zemědělství, hejtman Jihočeského kraje a primátor Statutárního města České Budějovice. 

Všem výhercům gratulejeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci!

Celkem do soutěže přihlásilo vzorky v 18 kategoriích 52 pivovarů (279 značek piv):

Výsledky 15. ročníku degustační soutěže

VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2011

I. Kategorie – Světlé výčepní pivo (10%):
1. Hostan Naše Pivko, Heineken ČR, pivovar Starobrno
2. Schwarzenberg 10%, K Brewery Trade a.s. – pivovar Platan,

Protivín
2. Chodovar světlé výčepní Pašerák, Chodovar s.r.o., Chodovar Planá

II. Kategorie – Tmavé výčepní pivo (10%):
1. Chodovar Zámecké černé, Chodovar s.r.o., Chodová Planá
2. Březňák výčepní tmavé, Heineken ČR, pivovar Velké Březno
3. Krušovice Černé, Heineken ČR, pivovar Krušovice
3. Samson Budweiser Bier černý, Budějovický měšťanský pivovar, a.s.

České Budějovice

III. Kategorie – Světlý ležák:
1. Bernard světlý ležák, Rodinný pivovar Bernard, a.s. Humpolec
2. Hostan Hradní, Heineken ČR, pivovar Starobrno
3. Zlatopramen 11%, Heineken ČR, pivovar Krásné Březno

IV. Kategorie – Tmavý ležák:
1. Ferdinand tmavý, Pivovar Ferdinand a.s., Benešov
2. Rebel Černý, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.
3. Konrád tmavý ležák 11%, Hols, a.s. – pivovar Liberec Vratislavice
3. Postřižinské pivo tmavý 11% ležák, Pivovar Nymburk, s.r.o.

V. Kategorie – Světlý ležák Premium:
1. Starobrno Ležák, Heineken ČR, pivovar Starobrno
2. Rychtář Premium 12%, Pivovar Rychtář, Hlinsko
3. Primátor Premium 12%, Primátor a.s., Pivovar Náchod

VI. Kategorie – Speciální pivo světlé:
1. Březňák 14%, Heineken ČR, pivovar Velké Březno
2. Urpiner Exclusive 16%, Banskobystrický pivovar, a.s., Banská

Bystrica (SK)
3. Bernard OX 14%, Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec

VII. Kategorie – Speciální pivo tmavé:
1. Svijanská Kněžna 13%, Pivovar Svijany a.s.
2. Herold Bohemian Black Lager 13%, Pivovar Herold Březnice, a.s.
3. Žatec Dark label Lager Beer, Žatecký pivovar, s.r.o.

VIII. Kategorie – Nealkoholické pivo:
1. Primátor Nealko, Primátor a.s., Pivovar Náchod
2. Bernard Free, Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec
3. Lobkowicz Nealko, K Brewery Trade, a.s. – pivovar Platan, Protivín

IX. Kategorie – Netradiční pivo:
1. Konrád Červený král, Hols, a.s. – pivovar Liberec Vratislavice
2. Svijany Weinzenbier, Pivovar Svijany a.s.
3. Rechitskoje Bělij Barhat, FSJC Heineken Breweries, Minsk,

Bělorusko

X. Kategorie – Ochucené pivo:
1. Bernard Višeň, Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec
2. Bernard Švestka, Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec
3. Rohozec Skalák Malinové, Pivovar Rohozec, a.s. – Malý Rohozec
3. Velkorybnický Hastrman Sváteční ležák, Domácí pivovárek Velký

Rybník
XI. Kategorie – Kvasnicové pivo:

1. Pardubický Kvasňák, Pardubický pivovar, a.s., Pardubice
2. Rampušák 12%, Staročeský pivovárek, s.r.o., Dobruška
3. Bernard Sváteční ležák s přísadou jemných kvasnic, Rodinný

pivovar Bernard, a.s., Humpolec
XII. Kategorie – Minipivovary – světlý ležák:

1. Prokop světlý ležák, Zámecký pivovar Chyše
2. Dobrušská 11%, Staročeský pivovárek, s.r.o., Dobruška
2. Rampušák 12%, Staročeský pivovárek, s.r.o., Dobruška

XIII. Kategorie – Minipivovary – světlé speciální pivo:
1. Mazel, Pivovar Na Rychtě, s.r.o., Ústí nad Labem
3. Pašerák 13%, František Strnad – Horský Hotel Belveder, Železná

Ruda
4. Fešák, Ing. M. Karavainov, Pivovar Svatý Ján, Kolín
3. Světlý ležák Bašta, Bašta a spol., s.r.o. Praha 4 Nusle

XIV. Kategorie – Minipivovary – tmavý ležák:
1. Prokop tmavý ležák, Zámecký pivovar Chyše
2. Lipan tmavý ležák, Pivovarský dvůr Lipan Dražíč
3. Poddžbánský tmavý ležák, KUGER, s.r.o., Poddžbánský pivovar

Mutějovice
XV. Kategorie – Minipivovary – tmavé speciální pivo:

1. Černý Havíř 12,8%, Starokladenský pivovar – Olga Macháčková,
Kladno

2. Gradl 13%, František Strnad – Horský Hotel Belveder, Železná
Ruda

3. Zlatá labuť 13% tmavý speciál, Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o.
XVI. Kategorie – Minipivovary – polotmavé pivo:

1. Vídeňské červené, Zámecký pivovar Chyše
2. Lipan polotmavý 13%, Pivovarský dvůr Lipan Dražíč
3. Polotmavý ležák Bašta, Bašta a spol., s.r.o., Praha 4 Nusle
3. Dobřanský Dragoun, Pivovar – Hotel – Restaurant Modrá Hvězda,

Dobřany
XVII. Kategorie – polotmavé pivo:

1. Ferdinand Sedm kulí polotmavé, Pivovar Ferdinand a.s., Benešov
2. Postřižinské pivo Něžný Barbar, Pivovar Nymburk, s.r.o.
3. Chotěboř Polo, Pivovar Chotěboř, s.r.o.

XVIII.Kategorie – Novinářské pivo 2011:
1. Postřižinské pivo Něžný Barbar, Pivovar Nymburk, s.r.o.
2. Chodovar Skalní ležák, Chodovar s.r.o., Chodová Planá
3. Rebel Černý, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.
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  Vždy čerstvá
   a lahodná chuť zeleniny

AGRO Jesenice u Prahy, a.s.  K  Jahodárně 40, 252 42  Vestec
 Tel.: +420 241 932 086, Fax: +420 241 932 088 
 E-mail: mrazirna@agro-jesenice.cz

Jsme přední český pěstitel a producent mražené zeleniny. Postupně uvádíme na trh novou 
produktovou řadu zelenin a ovoce. S novými výrobky souvisí především zvýšení kvality. Ta je 
dána modernizací výrobních linek a zavedením všech standardů pro splnění norem HACCP. 
Současně preferujeme v největší míře dodávky od regionálních prověřených pěstitelů.

Jsme velmi potěšeni získáním ocenění 
KLASA 
a  Středočeská Regionální potravina
Obě tyto značky jsou skvělým vodítkem 
pro zákazníky při výběru kvalitních potravin. 
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n CANNELLONI SE ŠPENÁTEM

Náplň: 250 g tvarohu, 1 velká cibule, 2 stroužky
česneku, 450 g mraženého špenátu, 1 vejce, sůl, pepř,
muškátový oříšek, 50 g parmazánu
Rajčatová omáčka: 1 velká cibule, 2 stroužky česneku,
700 g rajčat nebo velká plechovka loupaných rajčat
Bílá omáčka: 40 g másla, 40 g hladké mouky, ½ l mléka

Náplň: špenát očistíme a několik minut povaříme. Scedíme,
dobře vymačkáme a posekáme. Na rozehřátém olivovém ole-
ji zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli a česnek, přidáme
špenát a krátce podusíme.
Tvaroh smícháme s vejcem, přidáme vychladlý špenát, osolí-
me, opepříme a ochutíme muškátovým oříškem.
Rajčatová omáčka: spařená rajčata oloupeme, odstraníme zr-
níčka a nakrájíme na kostičky. Oloupaný česnek a cibuli nase-
káme a dáme zesklovatět na rozehřátý olej. Přidáme rajčata
a povaříme na mírném ohni. Osolíme, opepříme.
Bílá omáčka: mouku opražíme na rozpuštěném másle.
Zalijeme mlékem a za stálého míchání povaříme. Osolíme,
opepříme a ochutíme muškátem.
Cannelloni uvaříme podle návodu na obalu. Naplníme špená-
tovou směsí a vložíme do vymazané zapékací formy. Pře li -
jeme nejdříve rajčatovou a potom bílou omáčkou. Posypeme
parmazánem. Zapékáme v troubě asi 35 – 40 minut. 

n KUŘECÍ STEAK SE ŠPENÁTEM

Šťouchané brambory: 5 velkých brambor, 1 cibule,
10 dkg másla, 1 petrželka 

Brambory uvaříme do měkka, na trošce másla dozlatova os-
mahneme najemno nakrájenou cibulku. Do cibulky přidáme 
pepř, sůl a nasekanou petrželku. 

Rozmačkáme uvařené brambory a smícháme s cibulkou.
Podáváme jako přílohu ve tvaru kopečků, které formujeme na-
běračkou.

Špenát: 400 g mraženého špenátu, 1 cibule, 1 vajíčko,
0,5 dl smetany, muškátový oříšek, 3 stroužky česneku

Na kapce oleje osmahneme na jemno nakrájenou cibulku.
Přidáme zmražený špenát a podlijeme trochou vody.
Přiklopíme a necháme krátce podusit. Přidáme rozmačkaný
česnek, pepř, sůl a muškátový oříšek. Zjemníme smetanou.
Nakonec do špenátu vmícháme jedno vejce.

Kuřecí steak: 1 kuřecí prso, steakové koření

Kuřecí prso rozřízneme na dva rovnoměrné řízky, nenaklepá-
váme, jen z obou stran okořeníme steakovým kořením. Na
kapce olivového oleje zprudka osmahneme. 
Na talíř poklademe brambory, špenát, steak a podáváme. 

n KRŮTÍ ROLÁDA SE ŠPENÁTEM

500 g krůtích prsou, sůl, mletý bílý pepř,
400 g mraženého špenátu, 1 cibule, 3 stroužky
česneku, hrst vlašských ořechů, 150 g salámu herkules,
2 mrkve, půl hrnku mléka, 1 – 2 lžíce hladké mouky,
olej

Na trošce oleje osmahneme nadrobno pokrájenou cibuli
a česnek. Přidáme částečně rozmražený špenát, osolíme, ope-
příme, vmícháme posekané ořechy a chvíli podusíme. Je-li
špenát řídký, zahustíme ho moukou rozmíchanou v mléce.
Necháme vychladnout. Mrkev asi pět minut povaříme. Maso
nakrájíme na tenké plátky a naklepeme. Osolíme a opepří-
me. 
Formu na srnčí hřbet vyložíme papírem na pečení, pak koleč-
ky salámu a plátky masa (postup jako u kuřecí rolády. Do
vzniklé prohlubně urovnáme lžící trochu špenátu, na něj po-
ložíme podélně mrkev a zalijeme zbytkem špenátu.
Přikryjeme zbylými plátky masa a na ně naskládáme zbylá ko-
lečka salámu. Přikryjeme přečnívajícím papírem na pečení
a vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečeme asi 35 – 40 mi-
nut. Po vytažení z trouby necháme ještě asi 15 minut ve for-
mě, až potom vyklopíme.
Lépe se krájí částečně vychladlé.
Podáváme s bramborami a zeleninovým salátem.

Což takhle špenát?



www.zemedelskaas-cejkovice.czwww.zemedelskaas-cejkovice.cz

Zemědělská a.s. hospodaří v současné době na 230 ha vinic, z nichž je 200 ha vinic plodných, 30 ha
vinic mladých a 4 ha podnožové révy.

Průměrné stáří vinic je 15 let, což svědčí o dobré hospodářské politice podniku. Tento údaj je sou-
hlasný s parametry předních vinohradnických podniků v EU.

Ročně se likviduje 5 – 6 ha přestárlých vinic, na druhé straně se vysazuje 3 – 5 ha vinic nových.
Současnou výměrou vinic patří Zemědělská a.s. Čejkovice mezi největší pěstitele révy v naší republi-

ce. Láhvová vína pro naše zákazníky jsou vyrobena z našich vlastních hroznů. Zemědělská a.s. nena-
kupuje žádné hrozny, ani mošty či cizí vína.

Naší filozofií pro nejbližší budoucnost je produkovat odrůdová vína, kde u všech bude přesně vy-
značena lokalita a maximální možné množství informací o víně.

Zastoupení pěstovaných odrůd:
• 50% bílé odrůdy • 50% červené odrůdy 

Skladba jednotlivých odrůd:
Müller Thurgau 15% • Veltlínské zelené 8% • Ryzlink vlašský 5% • Tramín 4% • Rulandské šedé 4% • Neuburské 4% • Chardonnay

4% • Ryzlink rýnský 3% • Sauvignon 3% • Rulandské bílé 2% • Moravský muškát 2% • Irsai Oliver 1% • Frankovka 12% •
Svatovavřinecké 8% • Portugalské modré 8% • Zweigeltrebe 8% • André 5% • Rulandské modré 2% • Cabernet sauvignon 1%

Réva je pěstována na klasickém rýnsko – essenském vedení. Některé vinice z 80. let jsou ještě pěstovány na jednoramenné záclo-
ně. Tento způsob vedení se již nerozšiřuje.

Průměrný výnos hroznů je 8 t/ha a průměrná cukernatost 18 ° ČSN (kolísá podle ročníku) jsou předpokladem výroby kvalitních
odrůdových vín.

Celá plocha vinic je pěstována v systému integrované produkce (dále IP) hroznů a vína. Zemědělská a.s. je členem Svazu IP.
Členové Svazu se dobrovolně podřizují přísným regulím, pokud se týká obdělávání, hnojení a zvláště chemické ochrany révy stejně
jako technologické kázni ve sklepním hospodářství. Parametry IP korespondují s podobnými kriterii EU. Pěstování révy v systému IP
je šetrné k životnímu prostředí. Vína ze systému IP se vyznačují vysokou kvalitou a zdravotní čistotou.

n HOVĚZÍ PLÁTKY S BADYÁNEM

250 g hovězí svíčkové nebo hovězího zadního, 1 lžíce
sójové omáčky, 1 lžíce bílého vína, 1 lžíce oleje, 4 cípky
badyánu, škrobová moučka, ½ lžíce glutasolu (Wej-su),
případně sůl

Na kostky nakrájené maso osolíme, smícháme se sójovou
omáčkou a žlutým vínem a na rozpáleném oleji zlehka osma-
žíme. Přendáme do hlubšího rendlíku, přidáme badyán, zali-
jeme vodou a vaříme odkryté, až je maso měkké. Zahustíme
škrobovou moučkou rozmíchanou ve studené vodě, přidáme
glutasol (wej-su) a popřípadě osolíme.

n KRÁLÍK NA HOŘČICI

1 králík, sklenka bílého vína, sůl, pepř, 
3 lžíce estragonové hořčice (nebo obyčejné hořčice
s 1 lžičkou estragonu), tenký plát syrového sádla nebo
slaniny

Králíka osolíme, opepříme ze všech stran a obalíme tenkým
plátem syrového sádla nebo slaniny potřeným hořčicí (tato
strana přilehne na králíka). Pečeme podle velikosti asi hodi-
nu. Když je králík měkký, odstraníme plát a podlijeme šťávu
vínem.

n CHANFAINA
400 – 500 g jater, sklenka bílého vína, 1 menší cibule,
1 stroužek česneku, 4 – 5 lístků čerstvé máty peprné,
1 lžička petrželky, 4 kuličky pepře, , na špičku nože
kmín, paprika, skořice, 2 – 3 lžíce oleje, sklenka
vývaru, 1 – 2 lžíce strouhanky, citrón, sůl

Pokrájená játra s pepřem dusíme doměkka na víně. Pak roz-
pálíme olej, osmahneme nakrájenou cibuli a česnek doskle-
něna, přidáme koření, játra, mátu, zalijeme vývarem a zasy-
peme strouhankou. Dusíme pět až deset minut. Osolíme,
obložíme plátky citrónu a podáváme s chlebem.

n ROŠTĚNKY ESTERHÁZY
750 g roštěnek, 1 lžíce sádla, sůl, pepř, 1 lžíce papriky
sladké, špetka pálivé papriky, svazeček petrželky,
2 zelené papriky, 2 cibule, 1 lžíce mouky, ½ l vývaru,
1 lžíce citrónové šťávy, ½ dl tokajského vína,
1/8 l kysané smetany (pro 4 – 5 osob)

Maso prudce opečeme na sádle po obou stranách. Pak osolí-
me, opepříme, opaprikujeme. Na tuku osmahneme cibuli,
přidám opečené roštěnky, zelenou papriku, mouku, rozředí-
me vývarem, přidáme petrželku, povaříme s masem, dodáme
víno, citrón, kysanou smetanu. Krátce prohřejeme. K tomu
podáváme těstoviny (tarhoňu), rýži, knedlík.
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www.boneco.cz         www.majolka.eu

Sout ž o hodnotné ceny 
prob hne v pátek 26. 8. 2011 
od 14.00 hodin 
v novém pavilonu T1.

Sout ž 
o „NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT “

Informace o p ihlášce a podrobnostech sout že získáte 
na stánku Potraviná ské komory R v pavilonu T1.

BONECO a.s., eská spole nost zabývající 
se výrobou majonéz, ho ic, lah dkových salát  

a pomazánek

… a další saláty
n STUDENÝ TĚSTOVINOVÝ SALÁT

½ balení menších těstovin, 1 balení kuřecích prsních
řízků, kousky kompotovaného ananasu, olivy v nálevu,
majolka, cibule, sůl, pepř, nové koření, bobkový list,
citrón na dochucení 

Těstoviny uvaříme a necháme vychladnout. Kuřecí maso uva-
říme v osolené vodě s 1 cibulí, 2 ks bobkového listu a třemi
kuličkami nového koření. Opět necháme vychladnout a na-
krájíme na malé kousky. 
Smícháme těstoviny, maso, okapaný ananas, olivy, trošku
osolíme, opepříme, přidáme několik kapek citrónu a nakonec
přidáme majolku. Necháme asi hodinu v chladu odležet.

n PIKANTNÍ SÝROVÁ POMAZÁNKA

200 g plísňového sýra, 100 g polo suchého salámu,
3 zavařované okurky, 10 bílých nakládaných cibulek,
4 jádra vlašských ořechů, lžička čerstvě nastrouhaného
kře nu, 3 lžíce majolky, 4 kapky tabasca, 3 lžíce bílého
jogurtu, sůl, pepř

Sýr nastrouháme najemno, přidáme majolku, jogurt a křen.
Okurky,cibulky, ořechy nasekáme. Salám nakrájíme na kostič-
ky, vše promícháme, osolíme,opepříme a dochutíme tabas-
cem.
Pomazánku necháme uležet. Podáváme na křehkých tous-
tech nebo celozrnném pečivu.

n ZELNÝ SALÁT

1 menší hlávka čerstvého zelí, 4 mrkve, 3 jablka,
1 menší majolka, 1 bílý jogurt, sůl, cukr, pepř, citrón

Zelí nakrájíme klasickým způsobem. Mrkev nastrouháme na
hrubším struhadle, jablka oloupeme a nastrouháme najem-
no. Vše smícháme, přidáme majolku a jogurt, osolíme, ope-
příme, osladíme a okyselíme podle chuti. 
Hodí se k pečivu obyčejnému, celozrnnému i jako příloha
k masu. 

VÍTĚZ 2010

MILOVICKÁ BABY 
ŠUNKA

MILOVICKÁ UZENÁ 
KÝTA S.K.

VÍTĚZ 2011

PŘIJĎTE OCHUTNAT DO NAŠICH FIREMNÍCH PRODEJEN!

Milovice - Mírová 146, tel: 603 580 314 (naproti kostelu), Lysá n./L. - nám. Bedřicha Hrozného 182, tel: 739 
410 298 (směr Stará Lysá), Lysá n./L. - Okružní 1715, tel: 325 552 027 (na sídlišti), Poděbrady - OD Jiří, Druž-
stevní 5, tel: 739 410 302 (naproti nádraží), Poděbrady - Žižkov, Hamplova 1115, tel 325 626 199 (vedle Jed-

noty), Kostomlaty n./L.- 9.května 72, tel: 325 538 335 (u nádraží), Krchleby č. 61, tel: 603 580 313 (boleslavská 
silnice), Mladá Boleslav - Železná 49/1, tel: 739 029 553 (Staré Město)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
FIALA MILOVICE, s. r. o., Mírová 146, Milovice 289 23,

tel/fax: 325 577 420, mob: 603 580 314,
www.fialamilovice.cz

Uzené extra tipy
600 g uzené kýty, 150 g švestkových povidel, 2 lžíce
hladké mouky, 50 g perníku, 2 lžíce másla, malý svitek
skořice, citrónová šťáva, lžíce cukru, sůl, celý hřebíček

Uzené maso vložíme do hrnce, zalijeme vodou, chvíli povaří-
me, potom vodu slijeme, zalijeme novou vodou a vaříme do-
měkka. Vývar scedíme a v ¾ litru vývaru rozvaříme povidla,
přidáme hřebíček, skořici a citrónovou šťávu. Omáčku zahus-
tíme strouhaným perníkem a světlou jíškou z másla a mouky,
dochutíme cukrem, citrónovou šťávou a osolíme. Uvařené
uzené maso nakrájíme na plátky, rozdělíme na talíře a přelé-
váme přecezenou povidlovou omáčkou. Podáváme s housko-
vými nebo bramborovými knedlíky.

4 silnější plátky vařené uzené kýty, 500 g pórku,
50 g másla, 30 g hladké mouky, 4 dl mléka, 1 žloutek,
150 g strouhaného sýra, 4 lžíce směsi sekané petrželky
a libečku, pepř

Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zředíme ji mlékem
a mícháme do hladka. Osolíme, opepříme a dobře provaříme.
Nakonec vmícháme žloutek a větší část strouhaného sýra.
Zároveň na kousku másla udusíme nakrájené špalíčky pórku,
pak zasypeme  nasekanou petrželkou s libečkem, osolíme
a opepříme. Připravený pórek
vložíme do máslem vymazané
zapékací misky, přelijeme
omáčkou, navrch položí-
me plátky uzeného a za-
sypeme zbytkem sýra.
Krátce zapečeme a podá-
váme s vařenými bram-
bory.

Milovice – Mírová 146, tel: 603 580 314 (naproti kostelu), Lysá n./L. – nám. Bedřicha
Hrozného 182, tel: 739 410 298 (směr Stará Lysá), Lysá n./L. – Okružní 1715, 

tel: 325 552 027 (na sídlišti), Poděbrady – OD Jiří, Družstevní 5, tel: 739 410 302
(naproti nádraží), Poděbrady – Žižkov, Hamplova 1115, tel 325 626 199 (vedle Jednoty),

Kostomlaty n./L.- 9.května 72, tel: 325 538 335 (u nádraží), Krchleby č. 61,
tel: 603 580 313 (boleslavská silnice), Mladá Boleslav – Železná 49/1, tel: 739 029 553

(Staré Město)
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I pekařské, cukrářské a perníkářské výrobky 
mohou být delikatesy

NOPEK, a.s., Náměstí Pod Kaštany 724 • 566 01 Vysoké Mýto
telefon: 465 467 622 • e-mail: obchodni@nopek.cz, www.nopek.cz

to je tradiční kvalita, 
výtečná chuť a vůně

Denně čerstvé – doma,
v práci, na výletech,

na chalupě, pro rauty
a párty, při každé příležitosti

Novinka, kterou ocení 
především milovníci denně 

čerstvého chleba:
mražené výrobky 

na dopečení – chléb Adam, Eva
a dalších 10 druhů

Hlavním programem je výroba pekařských, cukrářských a perníkářských výrobků, při použití tradičních
i průmyslových způsobů výroby. Dalšími aktivitami společnosti je obchod, včetně velkoobchodní činnosti, doprava

a opravárenská činnost strojního zařízení pro pekárny a cukrárny. Více jak 500 zaměstnanců firmy usiluje o Vaši
přízeň, především kvalitou a sortimentem výrobků v přijatelných cenách. 

l PEČIVO
l CUKROVÍ
l JEMNÉ PEČIVO
l TRVANLIVÉ PEČIVO
l VÝROBKY 

PRO SLAVNOSTNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

Mnohé z nich 
získaly ocenění 
značkou Klasa
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Sýrové delikatesy
n NUDLE S CUKETAMI

A SE SÝROVOU
OMÁČKOU

300 g širokých nudlí,
1 mrkev, 1 malá cuketa,

1 lžíce másla, 30 g mletých
lískových oříšků, 50 ml zeleninového vývaru,
200 g taveného sýra Delicato, šťáva z ½ pomeranče

Mrkev omyjeme a očistíme, cuketu jen omyjeme a obojí na-
krájíme na tenké nudličky. Pak připravíme těstoviny podle
návodu na obalu. Asi 4 minuty před koncem varu přidáme do
hrnce nakrájenou zeleninu.
Mezitím opražíme oříšky na másle a zalijeme zeleninovým vý-
varem. Přidáme tavený sýr a zalijeme pomerančovou šťávou.
Omáčku necháme slabě povařit, aby trochu zhoustla. Nudle
se zeleninou stáhneme z ohně, scedíme a udržujeme teplé.
Směs zeleniny a nudlí rozdělíme na 4 talíře a podáváme poli-
té sýrovou omáčkou s oříšky. 
TIP: Pro milovníky česneku lze potřít nahřátý talíř česnekem.

n KUŘE SE ZÁZVOREM A BROKOLICÍ
350 g kuřecích prsíček, 4 lžičky nasekaného čerstvého
zázvoru, 1 menší brokolice, 300 ml smetany, 1 obdél-
ník taveného sýra Delicato, pepř, sůl, olivový olej

Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme a dáme
do pánve s rozpáleným olivovým olejem. Když jsou prsa ope-
čená a získají „správnou bar vu“, přidáme nakrájený zázvor
a ještě opékáme. Brokolici propláchneme, okrájíme růžičky
(můžeme překrojit na poloviny) a dáme do pánve. Zalijeme
smetanou a až směs malinko zhoustne, přidáme tavený sýr
a důkladně rozmícháme. Správnou přílohou jsou těstoviny.

n CUKETA SE ŠUNKOU NA SMETANĚ
1 cuketa, 150 g šunky, 3 tavené sýry Delicato, citrón,
bílé víno, máslo, olej, oregáno, pepř, sůl, smetana, ci-
bule, česnek

Osmahneme drobně nakrájenou cibuli s česnekem, přidáme
na nudličky pokrájenou šunku a na kostičky nakrájenou cu-
ketu, podlijeme trochou bílého vína a pokapeme citrónem.
Přidáme tavený sýr a kukuřici, ochutíme a podlijeme smeta-
nou. Vaříme tak dlouho, dokud není cuketa měkká.
Doporučenou přílohou je rýže nebo těstoviny.

n KRABÍ POMAZÁNKA 
1 balíček krabích tyčinek, 1 celé pomazánkové máslo,
2 – 3 lžíce majolky, 1 roztíratelný sýr Delicato,
1 středně velká cibule, sůl, pepř

Balíček krabích tyčinek včetně igelitu necháme 2 minuty po-
vařit, poté vyjmeme a nakrájíme na malé kousky, přidáme
našlehané pomazánkové máslo, našlehaný sýr a další ingredi-
ence. Vše smícháme. Konzumujeme s toastovým chlebem. 

n HOUBOVÁ POMAZÁNKA
50 g čerstvých hub, 1 menší cibule, 1 lžíce
pomazánkového másla, sůl, mletý pepř, 4 tavené sýry
Bio, 100 ml mléka, sladkokyselá okurka, 1 lžíce
plnotučné hořčice, 1 lžíce nasekané petrželky na
ozdobení

Houby očistíme a rozkrájíme na kousky. Oloupanou cibuli na-
krájíme nadrobno. V pánvi rozpustíme pomazánkové máslo
a přidáme houby, mírně podlijeme vodou a dusíme doměk-
ka. V misce utřeme tavené sýry s mlékem. Přidáme okurku
a cibuli. Houby necháme zchladnout a přimícháme do směsi.
Ochutíme hořčicí, pepřem a solí.

n PÓRKOVÁ POMAZÁNKA S VEJCI A SÝREM
1 pórek, 1 pomazánkové máslo (lze obměnit
tvarohem), 3 tavené sýry Bio, 4 vejce natvrdo, sůl

Pórek nadrobno nakrájíme a smícháme s ostatními surovina-
mi. Dochutíme solí.

n POMAZÁNKA S PÁRKEM
1 pomazánkové máslo, 2 tavené sýry Delicato, plná
lžíce Ramy (másla, Perly), 1 majolka, 1 menší cibule,
sůl, špetka sladké papriky, 3 vejce natvrdo, kousek
salámu (párku) na kostičky, pažitka

Vše smícháme, můžeme přidat i trochu měkkého tvarohu.

První bio tavený sýr
uvádí mlékárna
Tany
Mezi přední výrobce oblíbe-
ných tavených sýrů v České
republice patří již po řadu
let západočeská společnost
TANY, spol. s r.o Nýrsko.
Tany je první český výrobce,
kterému se podařilo připravit
tradiční tavírenskou technolo-
gii tavený biosýr, při jehož vý-
robě jsou využívány výlučně kon-
trolované biosuroviny.

BIO tavený smetanový sýr Tany je středně tučný (45 % tuku
v sušině) a má 40 % sušiny. Výrobek se vyznačuje velmi dob-
rou roztíratelností a je balen po 8 trojúhelníčcích v kulaté
krabičce. Má nízký obsah soli.

Na výrobu byla použita výběrová BIO Gouda, ke standardi-
zaci tučnosti se používá certifikované biomáslo, ke standardi-
zaci sušiny certifikovaný biotvaroh a sušená biosyrovátka.

V technologii nejsou použity žádné fosfátové tavicí soli,
které přísná pravidla pro výrobky biopotravin vylučují.
K emulzifikaci a krémování taveniny se proto ve velmi ome-
zeném množství používají pouze povolené citráty.

Sýr nabízí supermarkety Penny Market. 
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To nejlepší 

ze ŠumavyTo nejlepší 

ze Šumavy

Vedle plzeňského piva, lázní a minerálních prame-
nů patří k západním Čechám neodmyslitelně také
výroba sýrů. Společnost TANY v Nýrsku speciali-
zující se na výrobu spotřebiteli oblíbených tave-
ných sýrů se řadí mezi jejich nejvýznamnější vý-

robce nejen v tomto regionu, ale v České
republice vůbec. 

Zastřešující ochranou značkou je logo společnosti
TANY, mezi spotřebiteli je však daleko známější

značka DELICATO tvořící základ hlavní výrobkové
řady společnosti. 

Kromě vlastních obchodních značek vyrábí TANY
široký sortiment tavených sýrů pod obchodními

značkami obchodních společností Makro, Tesco
Stores, Penny Market, Ahold, Spar či Lidl, a ně-
které privátní značky vyrábí i pro zahraniční odbě-

ratele.

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů společ-
nosti je vysoká jakost produktů a kvalita vý-

robních procesů, a proto je dlouhodobě věno-
vána velká pozornost kvalitě a bezpečnosti

výrobků. 

Výrobkové řady
Delicato

Výborně roztíratelné tavené sýry lahodné chuti
pro opravdové labužníky. Pro více informací nav-

štivte stránky produktu Delicato.cz

BIO
POSLEDNÍ NOVINKA: Tany BIO smetanový ta-
vený sýr. Navštivte stránky produktu Biotavak.cz

Ostatní sortiment
Více informací naleznete www.tany.cz

Ocenění
Veletrhy, výstavy a různé přehlídky jsou pro spo-

lečnost TANY vítanou možností přímé konfrontace
s konkurencí a spotřebiteli a získaná ocenění po-

tvrzením správnosti cesty, kterou TANY jde. 
Motivačním faktorem další společné práce.

U příležitosti „Světové přehlídky tavených sýrů“
konané v Praze v roce 2001 získal v kategorii

středně tučných tavených sýrů (45 – 55% t.v.s.)
náš výrobek HAJÁNEK 2. místo. Soutěže se teh-
dy zúčastnilo 150 výrobků ze 46 firem a 14 států

světa.
U příležitosti „Celostátních přehlídek sýrů“ se no-
vě hodnotí vybrané kategorie tavených sýrů tepr-
ve od roku 2006. Naše výsledky na přehlídkách

jsou následující:
3. místo – TANY NOVÝ SMETANOVÝ 140 g –

v kategorii „Tavené sýry neochucené“
2. místo – TANY ŠUNKOVÝ 140 g – v kategorii

„Tavené sýry ochucené“ 

TANY, spol. s r.o., ul. Čsl. legií 563, 340 22 Nýrsko,   www.tany.cz



POTRAVINÁŘSKÝ A NÁPOJOVÝ SALON
9. 9. – 11. 9. 2011Výstaviště Louny
XIII. ročník prodejní a kontraktační výstavy
potravin a nápojů

ZAHRADA ČECH 16. 9. – 24. 9. 2011
Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
35. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického
veletrhu v České republice

GASTRO 13. 10. – 15. 10. 2011
Výstaviště IDEON Pardubice
14. ročník, největší potravinářská
a gastronomická výstava Východních Čech

OLIMA 13. 10. – 16. 10. 2011
Výstaviště Flora Olomouc
festival gastronomie a nápojů

MODERNÍ ŽENA 14. 10. – 16. 10. 2011
Hala TJ Lokomotiva, Plzeň
4. ročník veletrhu módy a kosmetiky spolu
s festivalem dobrého jídla, pití a gastronomie

GASTROFEST 10. 11. – 12. 11. 2011Výstaviště
České Budějovice
Mezinárodní gastronomický festival. Hotely,
restaurace, odborné školy, výrobní
a dodavatelské firmy pro gastronomii

GASTRO FESTIVAL OSTRAVA
24. 11. – 26. 11. 2011
Výstaviště Černá louka Ostrava
11. ročník výstavy potravinářských firem
a soutěže učňů v oboru gastro

VINUM LAUGARICIO 1. 12. – 2. 12. 2011
areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
7. ročník mezinárodní výstavy vína, vody
a destilátů

TOP GASTRO 9. 2. – 12. 2. 2012
Výstaviště Praha Holešovice
6. ročník gastronomického veletrhu

SALIMA 28. 2. – 2. 3. 2012
Výstaviště Brno
Mezinárodní potravinářské veletrhy

MBK 28. 2. – 2. 3. 2012
Výstaviště Brno
Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství
a cukrářství

INTECO 28. 2. – 2. 3. 2012
Výstaviště Brno 
Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely
a veřejné stravování

VINEX 28. 2. – 2. 3. 2012
Výstaviště Brno
Mezinárodní vinařský veletrh

EMBAX 28. 2. – 2. 3. 2012
Výstaviště Brno
Mezinárodní veletrh obalů a obalových
technologií
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Země živitelka, vydala ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Výstavištěm České Budějovice, a.s. redakce Euroveletrhy. V Závětří 4, 170 00 Praha 7, 
tel.: 266 791 550-1, fax: 266 791 550, e-mail: euroveletrhy@euroveletrhy.cz. Tisk: Triangl a.s., www.euroveletrhy.cz, www.euroexpo.cz

Zveme Vás na seminář, který pořádá Slow Food Prague 
společně s Českomoravskou drůbežářskou unií u příležitosti 
Dne vejce na Zemi živitelce 27. srpna. 

Slow Food Prague se zde představí společně se svými dvěma členy a výrobci laskomin: fir-
mou Ladislava Hezkého z Kopřivnice – výrobcem štramberských uší www.usiodhezounu.cz
a výrobnou domácích cukrovinek, dortů, koláčků a kremrolí – Cukrářství u Veselých z Tábora

www.ambrozia.cz .
Oba výrobci používají do svých výrobků česká vejce, což každý návštěvník semináře bude

moci posoudit degustací v průběhu semináře. Slow Food s Drůbežářskou unií a VŠCHT podají
informace a poradenství o vejci jako důležité potravině české produkce. 
Pro děti, které seminář navštíví se svými rodiči, je pořadateli připravena zajímavá činnost.

Program se bude konat v následujících časech: 9,30 hod., 11,30 hod., 13,30 hod. a 15,30 hod.

Těšíme se na Vás! Blanka Turturro Slow Food v České republice    Ing. Dagmar Tůmová, ČMDU, o.s.

ZVEME VŠECHNY NA PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI DO PIVOVARU - Sobota 17. 9. 2011

PAVILON T1
Expozice krajů

Pivovar FERDINAND a.s. Táborská 306 256 01 Benešov● ●

tel: 317 722 511 e-mail: ferdinand@pivovarferdinand.cz www.pivovarferdinand.cz

Pivo Ferdinand je charakteristické svou zlatavou barvou,
jiskrnou irostí, silným ízem, plností chuti a vysoku p nou.
Jeho výroba vychází z p vodních receptur s použitím
nejkvalitn jšího vlastního humnového sladu a toho nejlepšího
žateckého chmele.

pivo poctivé, typicky esk Naší filozofií je
odlišit se od výrobc unifikovaných stejn chutnajících
„europiv“. V íme, že jdeme správnou cestou a d kujeme
vám, že se k nám p idáváte. A nezapome te, že skute né
pivo je slad, chmel a voda, nicmí , nic víc.
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Používáme tradiční technologii spodního

kvašení v otevřených spilkách a dozrávání v ležáckých
sklepích. Vaříme é.
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Veletrhy a výstavy pro labužníky

Den
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10.00 hod. - Slavnostní zahájení 

10.50 hod. - 

9.00 - 18.00 hod. 

14.00 - 17.00 hod. - 

 

 

11.00 hod. - 

19.00 hod. - 

 

9.00 - 18.00 hod. - 
 

9.00 - 18.00 hod. - 

 

9.00 - 18.00 hod. - 

 

,

9.00 - 13.00 hod. - 

10.00 - 14.00 hod. - 

 

14.00  - 15.00 hod. 

 15.00 - 16.00 hod., 

15.00 - 16.00 hod. 



10.00 - 16.00 hod. - Šance

10.00 - 13.00 hod. - Fontanela
13.00 - 16.00 hod. - 

10.30 - 16.30 hod. - 
10.35 hod. - 

11.45 hod. -

14.45 hod. - 

15.30 hod. - 

10.00 - 17.00 hod. -  

10.00 hod. - 
12.30 hod. - 
15.00 hod. - Babouci

9.30 - 17.00 hod. 

12.30 hod. - 

10.00 - 17.00 hod. - 

10.00 - 17.00 hod. -  

10.00 - 17.00 hod. - Babouci

10.00 - 16.00 hod. - 

10.00 - 16.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 

10.00 - 16.00 hod.

                                                                  
 


