
Ochutnávka Středočeské Regionální potraviny v Mladé Boleslavi 
dne 18. 6. 2016 

Na historickém jarmarku bylo možné ochutnat a zakoupit tyto vítězné potraviny: Cvrčovický chléb 
(2016), Paštiku s pečeným masem (2016), Salám s pepřem (2016), Zrající sýr (2016), Bohemia mošt 
(2016), Džem z malin (2016), Med z Tupadelské bažantnice (2016), Hovězí maso v pepři (2015), 
Davelský poličan (2015), Provázky (2015), Pepík (2014). 

 

 

 

 



Ochutnávka Středočeské Regionální potraviny v Mladé Boleslavi 
dne 18. 6. 2016 

Na historickém jarmarku bylo možné ochutnat a zakoupit tyto vítězné potraviny: Cvrčovický chléb 
(2016), Paštiku s pečeným masem (2016), Salám s pepřem (2016), Zrající sýr (2016), Bohemia mošt 
(2016), Džem z malin (2016), Med z Tupadelské bažantnice (2016), Hovězí maso v pepři (2015), 
Davelský poličan (2015), Provázky (2015), Pepík (2014). 

 

 

 

 



Ochutnávka Středočeské Regionální potraviny v Mladé Boleslavi 
dne 18. 6. 2016 

Na historickém jarmarku bylo možné ochutnat a zakoupit tyto vítězné potraviny: Cvrčovický chléb 
(2016), Paštiku s pečeným masem (2016), Salám s pepřem (2016), Zrající sýr (2016), Bohemia mošt 
(2016), Džem z malin (2016), Med z Tupadelské bažantnice (2016), Hovězí maso v pepři (2015), 
Davelský poličan (2015), Provázky (2015), Pepík (2014). 

 

 

 

 



Ochutnávka Středočeské Regionální potraviny v Mladé Boleslavi 
dne 18. 6. 2016 

Na historickém jarmarku bylo možné ochutnat a zakoupit tyto vítězné potraviny: Cvrčovický chléb 
(2016), Paštiku s pečeným masem (2016), Salám s pepřem (2016), Zrající sýr (2016), Bohemia mošt 
(2016), Džem z malin (2016), Med z Tupadelské bažantnice (2016), Hovězí maso v pepři (2015), 
Davelský poličan (2015), Provázky (2015), Pepík (2014). 

 

 

 

 



Ochutnávka Středočeské Regionální potraviny v Mladé Boleslavi 
dne 18. 6. 2016 

Na historickém jarmarku bylo možné ochutnat a zakoupit tyto vítězné potraviny: Cvrčovický chléb 
(2016), Paštiku s pečeným masem (2016), Salám s pepřem (2016), Zrající sýr (2016), Bohemia mošt 
(2016), Džem z malin (2016), Med z Tupadelské bažantnice (2016), Hovězí maso v pepři (2015), 
Davelský poličan (2015), Provázky (2015), Pepík (2014). 

 

 

 


