
V Lysé nad Labem probíhaly ochutnávky vítězných potravin. Každý výrobce po celou dobu výstavy na 
své části stánku poskytoval ochutnávku svého vítězného výrobku. Ochutnávka proběhla i v sále 
výstaviště při slavnostním vyhlášení soutěže.  
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