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Informace o soutěži

Značku Regionální potravina uděluje osmým rokem Ministerstvo zeměděl-
ství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které 
zvítězí v krajských soutěžích.  Cílem je podpořit domácí producenty lokál-
ních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obcho-
dů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. 

Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém 
ze 13 krajů České republiky.  Přihlášený produkt musí být vyroben na území 
kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti. Toto pres-
tižní ocenění je garancí původu surovin, kvality a poctivé výroby. 

Značka Regionální potravina se uděluje pouze vítězi v těchto kategoriích:

 1. Masné výrobky tepelně opracované
 2. Masné výrobky trvanlivé  
 3. Sýry včetně tvarohu
 4. Mléčné výrobky ostatní
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
 9. Ostatní

Ve Středočeském kraji hodnotila dne 22. 6. 2017 přihlášené výrobky od-
borná porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, 
Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Po-
travinářské komory ČR. Hlavní důraz se kladl na to, jak se výrobek váže  
k regionu, z jakých je surovin a v čem je jeho kvalita nadstandardní. Posu-
zovaly se také vzhled a barva, chuť a vůně nebo design výrobku.  O značku 
se ucházelo 81 produktů od 23 výrobců. Vítěze jednotlivých kategorií Vám 
představujeme v tomto katalogu.

Více se dozvíte na www.regionalnipotravina.cz



3

Přehled oceněných 
výrobků 2017-2014

2017
• Milovická uzená krkovice b.k. z domácí udírny, Fiala Milovice, s.r.o.
• Plísňový kozí sýr, Mlékárna Kopecký, s.r.o.
• Ovčí jogurt bílý, Tavírna sýrů Salix s.r.o.
• Rožďalovický rohový koláč, Tarabová Milena
•  Horecký jablečný zákusek, Střední odborná škola a Střední odborné  

učiliště, Horky nad Jizerou 35
• Ležák světlý Premium-bezlepkové pivo, Pivovar Ferdinand, s.r.o.
• Chřest zelený, Český chřest, s.r.o.
• Med medovicový, Zelená Bohdaneč s.r.o.

2016
• Paštika s pečeným masem, Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.
• Salám s pepřem, Vlamexa s.r.o.
• Zrající sýr, Martin Homola
• Cvrčovický chléb, Cvrčovická pekárna, s.r.o.
• Švestkový řez, Integrovaná střední škola Jesenice
• Bohemia mošt-100% jablečná šťáva, Bohemia Apple, družstvo
• Džem z českých malin, Berry servis s.r.o.
• Med z Tupadelské bažantnice – med medovicový, Jana Vonšovská

2015
• Hovězí maso v pepři, Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.
• Davelský poličan, Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.
• Provázky, Martin Homola
• Štrúdl slaný, Eva Brabcová
• Špaldový řez s jogurtem, PANE spol. s.r.o.
• Kounický ležák, Kounický pivovar s.r.o.
• Český chřest-královská pochoutka, Romana Šafránková
• Květový med z Ořecha, Ing. Vladimír Glaser

2014
• Hubertus-světlý ležák prémium nefiltrovaný, Pivovar Hubertus
• Hrášková polévka, AGRO Jesenice u Prahy a.s.
• Břežanský jahodový džem, Berry servis s.r.o.
• Kváskový pecen Cvrčovický, Cvrčovická pekárna, s.r.o.
• Listový nugátový řez, Integrovaná střední škola Jesenice
• Tučný tvaroh, Homola Martin
• Jevanská šunka s kostí, Vlamexa s.r.o.
• Pepík, Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.
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Středočeský kraj 2017

Milovická uzená krkovice b.k. 
z domácí udírny

 Výrobce: Fiala Milovice, s.r.o.
Firma Fiala Milovice s.r.o. byla založena v Milo-
vicích, okres Nymburk v roce 1911 a obnovena 
potomky v roce 1992.  Ve firmě pracuje 
25 zaměstnanců z Milovic a blízkého okolí. 
Zpracovávané suroviny pocházejí z místního 
regionu. 

Kontakt: 
Na Skupici 614
290 01 Poděbrady
Ing. Martin Fiala
tel.: 603 114 451, 325 577 420
fialamilovice@seznam.cz
www.fialamilovice.cz 

Kategorie: Masné výrobky tepelně opracované 

Do tmava uzená krkovice se silným kouřovým aroma. Je v nákroji růžová, 
prorostlá tukem, se sušší konzistencí domácího uzeného masa. Tmavé zauze-
ní značí delší čas v udírně a uzení kvalitním dřevem.
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Středočeský kraj 2017

Výrobce: Mlékárna Kopecký, s.r.o.
Mlékárna Kopecký byla založena v roce 1999. 
Majiteli jsou Irena Kopecká a Petr Kopecký. 
Ve firmě pracuje 7 zaměstnanců, kteří sýry vyrá-
bí tradičně - ručně.

Kontakt: 
Chotusice 11
285 76 Chotusice
MVDr. Irena Kopecká
tel.: 728 734 991
hataci@seznam.cz
www.mlekarnakopecky.cz

Plísňový kozí sýr

Měkký plísňový sýr je ručně vyroben z kozího mléka a sýřeniny. Pečlivým 
zpracováním sýřeniny vzniká souvislý porost plísně důležitý pro stejnoměrné 
postupné prozrávání sýru, který celkem zraje 14 dní.

Kategorie: Sýry včetně tvarohu
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Středočeský kraj 2017

Ovčí jogurt bílý

 Výrobce: Tavírna sýrů Salix s.r.o.
Tavírna sýrů Salix s.r.o. funguje na trhu od roku 
1996. Přes mírné rozšíření si udržela ráz rodin-
ného podniku. V současné době nabízí široký 
sortiment především tavených sýrů, dále také 
vyrábí sýr ricotta, pařený sýr nebo jogurty a jo-
gurtové nápoje.

Kontakt: 
Hatě 5
Bečváry 281 44
provozovna Chotusice
ing. Lucie Březinová
tel.: 605 520 184
www.salix-syry.cz
info@salix-syry.cz

Kategorie: Mléčné výrobky ostatní

Ovčí jogurt je vyroben z vlastního ovčího mléka z Chotusic. Je balen ručně 
a zraje ve skleničce.
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Středočeský kraj 2017

Výrobce: Tarabová Milena 
Pekařka Milena Tarabová se od roku 1991 vě-
nuje pekařské a cukrářské výrobě dle domácích 
receptur. Peče vázané svatební koláčky, mini zá-
kusky, zákusky krémové i ovocné, vánoční cuk-
roví nebo dorty. 

Kontakt: 
Zahradní 442
Rožďalovice, okres Nymburk
Milena Tarabová, tel.: 736 536 360
Cukrárna Epiro
Náměstí 94, Rožďalovice
epiro@seznam.cz
www.epiro.cz

Rožďalovský rohový koláč
Koláče jsou ručně vázané, vyrobené z nekynutého těsta. V koláčích je pět 
náplní - tvaroh, mák, jablka, povidla, ořechy. Na povrchu jsou koláče bohatě 
sypané drobenkou. Prodávají se přímo v prodejně  - cukrárně Epiro - u vý-
robny v Rožďalovicích. 

Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin



8

Středočeský kraj 2017

Horecký jablečný zákusek

 Výrobce: Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Horky nad 
Jizerou 35
Škola je zaměřena na gastronomii, cestovní ruch a 
zemědělství. Aktivně spolupracuje s hospodářskými 
partnery. Po získání základních dovedností na škole si 
žáci rozšiřují své odborné návyky na praxi ve vybraných 
podnicích v regionu. Žákyně i žáci se pravidelně úspěš-
ně účastní odborných soutěží nebo kompletního zajiš-
tění cateringu zabezpečovaného školou, včetně přípravy 
slavností na Pražském hradě. Škola tradičně organizuje 
zahraniční stáže, cílovými zeměmi je Slovensko, Ra-
kousko, Německo, Itálie a Kypr.

Kontakt:
SOŠ a SOU, Horky nad Jizerou 35, 294 73
tel.: 603 875 485
www.souhorky.cz
souhorky@souhorky.cz

Kategorie: Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Korpusy tohoto zákusku jsou proloženy tvarohovým a jablečným krémem 
a prokapány rozvarem tuzemáku, což mu dodává charakteristickou kyprost 
a vlahost.
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Středočeský kraj 2017

Výrobce: Pivovar Ferdinand, s.r.o.
Firma Pivovar Ferdinand a.s. je ryze česká spo-
lečnost, ve které se vyrobí ročně 50 000 hl piva. 
Pivovar Ferdinand je úzce spjat se zámkem Ko-
nopiště, kde pobýval arcivévoda František Ferdi-
nand d´Este, který pivovar v roce 1897 založil. 

Kontakt:
Táborská 306
256 01 Benešov
tel.: 317 749 204, 317 723 529
Jaroslav Lebeda tel.: 724 052 320
lebeda@pivovarferdinand.cz
www.pivovarferdinand.cz

Ležák světlý Premium – 
bezlepkové pivo
Bezlepkové pivo Ferdinand je obdobou klasického dvanáctistupňového svět-
lého ležáku Prémium z varny pivovaru Ferdinand ovšem s tou výjimkou, 
že si na něm mohou pochutnat bez obav i lidé nemocní celiakií. Pivo má 
zlatavou barvu s vůní po sladu a chmelu. Je vyráběno klasickou technologií 
z tradičních surovin vody, ječného sladu a upraveného chmele.

Kategorie: Alkoholické a nealkoholické nápoje
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Středočeský kraj 2017

Chřest zelený

 Výrobce: Český chřest, s.r.o.
Společnost pěstuje zelený i bílý chřest na Měl-
nicku, v ideálních podmínkách pro i jinak velmi 
náročné pěstování. V plné sezóně zde pracuje na 
sklizni několik stovek lidí - chřest nelze sklízet 
strojově a vysoký podíl ruční práce je navíc pro 
chřest šetrnější a příznivě ovlivňuje i jeho kvalitu 
a další skladování.

Kontakt: 
Hlavní 545
253 01 Chýně
tel.: 731 153 180
info@ceskychrest.cz 
www.ceskychrest.cz

Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Výhonky zeleného chřestu rostou na otevřeném poli na nezakrytém záho-
nu. Působením světla a probíhající fotosyntézy výhonky dostávají typickou, 
zářivě zelenou barvu. Sklizeň chřestu probíhá každoročně od konce dubna 
do konce června. 
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Středočeský kraj 2017

Výrobce: Zelená Bohdaneč s.r.o.
Společnost Zelená Bohdaneč s.r.o. vyrábí potra-
vinářské produkty přírodního charakteru pod 
značkou AGNES. Produkty firmy již získaly 
značku kvality Český med a Kosher certifikát. 
Součástí firmy je ovocný lihovar, moštárna, vče-
lařství, rybářství i vlastní chov, ovcí a skotu.

Kontakt: 
285 25 Bohdaneč 140, okr. Kutná Hora
tel.: 730 193 362
obchod@zelenabohdanec.cz
www.zelenabohdanec.cz
www.agnesprodukty.cz

Med medovicový
Med pochází z okolí Bohdanče u Zbraslavic, regionu minimálně zatíženého 
průmyslovou výrobou. Druhová rozmanitost okolních smíšených lesů du-
bovo-bukového vegetačního pásu, s četnými porosty ostružníku a maliníku, 
je původcem jeho vyvážené chuti.

Kategorie: Ostatní
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Středočeský kraj 2016

Paštika s pečeným masem
Kategorie: Masné výrobky tepelně 
opracované včetně uzených mas

Řeznictví a uzenářství  
U Dolejších s.r.o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
tel.: 257 899 711
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Salám s pepřem
Kategorie: Masné výrobky trvanlivé

Vlamexa s. r. o.
Pražská 427, 281 63 Kostelec nad 
Černými lesy
tel.: 777 457 437
vlamexa.uzeniny@email.cz, 
www.vlamexa.cz

Zrající sýr
Kategorie: Sýry včetně tvarohu

Martin Homola
Martin Homola
Běleč 202, 267 27 Liteň
tel.: 731 839 659
farma.homolka@seznam.cz
www.syryodkarlstejna.cz

Cvrčovický chléb
Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin

Cvrčovická pekárna, s. r. o.
Tř. Rudé armády 234, 273 41 Cvrčovice
tel.: 312 283 235
cvrcovice.pekarna@seznam.cz
www.cvrcovickapekarna.cz
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Středočeský kraj 2016

Bohemia mošt – 
100 % jablečná šťáva
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

Bohemia Apple, družstvo
Tuchoraz 42, 282 01 Český Brod
tel.: 721 519 969
apple@bohemiaapple.com
www.bohemiaapple.com

Džem z kvalitních českých 
malin
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

Berry servis s. r. o.
Břežany II 71, 282 01 Kolín
tel.: 731 105 967
info@berryservis.cz
www.berryservis.cz

Med z Tupadelské bažant-
nice – med medovicový
Kategorie: Ostatní

Jana Vonšovská
Tupadly 189, 285 63 Tupadly
tel.: 606 190 153
javonka69@seznam.cz

Švestkový řez
Kategorie: Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek

Integrovaná střední škola Jesenice
Žatecká 1, 270 33 Jesenice, 
tel.: 313 599 325
issjesenice@dalunet.cz
www.issjesenice.cz
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Středočeský kraj 2015

Hovězí maso v pepři
Kategorie: Masné výrobky tepelně  
opracované včetně uzených mas

Řeznictví a uzenářství  
U Dolejších s.r.o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
tel.: 257 899 711
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Davelský poličan
Kategorie: Masné výrobky trvanlivé

Řeznictví a uzenářství  
U Dolejších s.r.o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
tel.: 257 899 711
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Provázky
Kategorie: Sýry včetně tvarohu

Martin Homola
Běleč 202, 267 27 Liteň
tel.: 731 839 659
farma.homolka@seznam.cz
www.syryodkarlstejna.cz

Štrúdl slaný
Kategorie: Pekařské výrobky  
včetně těstovin
Eva Brabcová
Vnoučkova 476, 256 01 Benešov
tel.: 724 357 699
info@strudldokrabice.cz
www.strudldokrabice.cz
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Středočeský kraj 2015

Kounický ležák
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

Kounický pivovar s.r.o.
Kounice 52, 289 15 Kounice
tel.: 734 501 650
info@kounickypivovar.cz
www.kounickypivovar.cz

Český chřest – královská 
pochoutka
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

Romana Šafránková
257 22 Čtyřkoly 107
tel.: 725 320 120
romana.safrankova@gmail.com
www.marmeladysafranka.cz

Květový med z Ořecha
Kategorie: Ostatní

Ing. Vladimír Glaser
Kopaninská 189, 252 25 Ořech
tel..: 602 614 170
glaser@orech.cz

Špaldový řez s jogurtem
Kategorie: Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek

PANE spol. s r. o.
Brodecká 271, 294 04 Dolní Bousov
tel.: 326 396 270
pane@mybox.cz
www.pane.regin.cz
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Středočeský kraj 2014

Hubertus – světlý ležák pré-
mium nefiltrovaný
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické  
nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné 

Pivovar Hubertus, a. s.

V Podskalí 6, 285 09 Kácov
tel. 327 324 694
pivovar@pivovarkacov.cz
www.pivovarkacov.cz

Hrášková polévka
Kategorie: Ostatní (med, lahůdkářské 
výrobky, skořápkové plody apod.)

AGRO Jesenice u Prahy a. s.
Vestecká 2, Hodkovice,  
252 41 Dolní Břežany
tel. 241 932 086
mrazirna@agro-jesenice.cz
www.mrazirna.agro-jesenice.cz

Břežanský jahodový džem
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

Berry servis s. r. o. 
Břežany II 71, 282 01 okr. Kolín
tel. 731 105 967 
info@berryservis.cz
www.berryservis.cz

Kváskový pecen  
Cvrčovický
Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin

 Cvrčovická pekárna, s. r. o.
Tř. Rudé armády 234, 273 41 Cvrčovice
tel. 312 283 235
cvrcovice.pekarna@seznam.cz
www.cvrcovickapekarna.cz
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Středočeský kraj 2014

Tučný tvaroh
Kategorie: sýry včetně tvarohu

Homola Martin
Běleč 202, 267 27 Liteň
tel. 731 839 659
farma.homolka@seznam.cz
www.syryodkarlstejna.cz

Jevanská šunka s kostí
Kategorie: Masné výrobky tepelně opraco-
vané včetně uzených mas

Vlamexa s. r. o.
Pražská 427 
281 63 Kostelec nad Černými lesy
tel. 777 457 437
vlamexa.uzeniny@email.cz
www. vlamexa.cz

Pepík
Kategorie: Masné výrobky trvanlivé

Řeznictví U Dolejších s. r. o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
tel. 257 899 711 
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Listový nugátový řez
Kategorie: Cukrářské výrobky, včetně 
cukrovinek 
 Integrovaná střední škola Jesenice

Žatecká 1, 270 33 Jesenice
tel. 313 599 325 
issjesenice@dalunet.cz
www.issjesenice.cz
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Proč podporovat 
regionální potraviny?
Spotřebitelé poznají tradiční či speciální potraviny vyráběné
v daném kraji.

Tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mno-
hem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky.

Čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím je také méně
zatíženo životní prostředí při jejich dopravě.

Při nákupu místních potravin spotřebitelé navíc podpoří
potravináře a zemědělce ze svého regionu, což může mít
příznivý dopad na zaměstnanost v kraji.

Středočeský kraj 
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Hlavní organizátoři 
soutěže
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www.regionalnipotravina.cz


