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Informace o soutěži

Značku Regionální potravina uděluje jedenáctým rokem Ministerstvo ze-
mědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, 
které zvítězí v krajských soutěžích.  Cílem je podpořit domácí producenty 
lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech 
obchodů, 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, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
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 24. 6. 2020 přihlášené výrobky 
odborná porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinář-
ské 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 78 produktů od 20 výrobců. Vítěze jednotlivých kategorií Vám 
představujeme v tomto katalogu.

Více se dozvíte na www.regionalnipotravina.cz
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Seznam vítězů soutěže
Středočeská Regionální 

potravina 2020
•  PAŠTIKA S PEČENÝM MASEM,  

Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o.   
 

• Jestřebický Rancher, WIFCOM a.s.   
 
• Žervé, Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.   
 
• Zakysaná smetana z obce Ohaře, PROTECO AGRO s.r.o.   
 
• Žitný chléb 600g, CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.   
 
• Hruškové tartaletky, Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1   
 
• 100% Jablečný mošt odrůdový, Ing. Pavel Voráček   
 
• Hrách zahradní, HANKA MOCHOV s.r.o. 

• Selský hovězí guláš, Zdeněk Absolon s.r.o.  
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Středočeský kraj 2020

Výrobce: Řeznictví a uzenářství  
U DOLEJŠÍCH s.r.o.

Firma navazuje na více než stoletou rodinnou 
tradici výroby uzenin v Davli. Ke znovuote-
vření výrobny a prodejny došlo v roce 1991, 
kdy řemeslo převzal MVDr. František Dolejší  
(nar. 1966). V roce 2003 se výrobna přestěhovala 
do moderního provozu evropských parametrů.
Firma je držitelem certifikátu Středočeská Regi-
onální potravina 2012, 2014, 2015, 2016.

Kontakt: 
Na náměstí 97, 252 06 Davle
Tel.: 257 899 711
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Kategorie: Masné výrobky tepelně opracované 

Paštika s pečeným masem je vyráběna z pečeného vepřového boku, vepřo-
vých jater a ostatních surovin. Výrobek je charakteristický lahodnou chutí 
pečeného masa a jater zvýrazněnou smaženou cibulkou, drceným pepřem  
a želatinou, která tvoří pokryv výrobku.

PAŠTIKA S PEČENÝM MASEM
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Středočeský kraj 2020

Jestřebický Rancher

Výrobce: WIFCOM a.s.

Značka Rancherské speciality vznikla na jaře 
roku 2017 pod křídly společnosti WIFCOM. 
Hlavním důvodem jejího vzniku byl cíl vrátit 
poctivost tradičním uzeninám. Produkty jsou 
vyráběny z toho nejkvalitnějšího českého masa 
od farmářů z České Sibiře a okolí. Dnes firma 
vyrábí více jak 140 výrobků.
Firma je dvojnásobným držitelem certifikátu 
Středočeská Regionální potravina 2019.

Kontakt: 
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Tel.: 775 569 200, 703 140 606
josef.houzvicka@wifcom.cz
www.rancherskespeciality.cz

Jestřebický Rancher se vyrábí podle tradiční maďarské receptury výhradně  
z vepřového masa pocházejícího od farmářů z blízkého okolí Jestřebic. Výro-
bek se vyznačuje výraznou pikantní chutí.

Kategorie: Masné výrobky trvanlivé, 
tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
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Středočeský kraj 2020

Výrobce: Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

Farma rodiny Kosařovi je z Nového Knína  
ve středních Čechách a už od samého počátku 
hospodaří v systému ekologického zemědělství. 
Jejich hlavní myšlenkou je produkce kvalitních 
potravin podle tradičních receptur a snaha na-
jít způsob, jak žít v současném světě v souladu  
s přírodou a trvale udržitelným rozvojem. Pěstují 
především jeteloviny a vojtěšku, které následně 
zpracovávají jako krmení pro svá zvířata.
Firma je dvojnásobným držitelem certifikátu 
Středočeská Regionální potravina 2019.

Kontakt: 
Nový Knín 153, 262 03 Nový Knín
Tel.: 777 571 777
mlekarna@biovavrinec.cz
www.biovavrinec.cz

Žervé
Farmářský bio smetanový sýr se špetkou soli. Použité mléko na jeho výrobu 
pochází z českých ekologických farem.

Kategorie: Sýry včetně tvarohu
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Středočeský kraj 2020

Zakysaná smetana z obce  
Ohaře

Výrobce: PROTECO AGRO s.r.o.

Mlékárna v obci Ohaře je unikátní ve svém pří-
stupu k vlastnímu chovu krav. Povedlo se zde 
vybudovat nadstandartní kravín, který zaručuje 
špičkovou péči a ideální bezstresové prostředí 
zaručující maximální pohodu zvířat. Mléko je 
zpracováváno šetrnou pasterací, aby byly zacho-
vány přirozené vlastnosti mléka. Výrobky z něj 
vyrobené jsou lahodné chuti a dosahují výjimeč-
né kvality.
Firma je dvojnásobným držitelem certifikátu 
Středočeská Regionální potravina 2018.

Kontakt:  
Ohaře 160, 281 30
Tel:. 724 888 682
v.kamenikova@mlekarnaohare.cz
www.mlekarnaohare.cz

Zakysaná pasterovaná smetana zraje přímo v obale. Obsah tuku je minimál-
ně 20%. Veškeré výrobky Mlékárny Ohaře jsou vyráběné tradičními postu-
py z vysoce kvalitního mléka z produkce vlastního chovu dojnic.

Kategorie: Mléčné výrobky ostatní
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Středočeský kraj 2020

Výrobce: CVRČOVICKÁ  
PEKÁRNA, s.r.o.

Převážně rodinný podnik vlastní rodina Sukova 
ze Cvrčovic. V současné době pekárna produku-
je  nejen chléb, ale i další skupiny výrobků, jako 
je běžné i vícezrnné pečivo a jemné pečivo. Stě-
žejním produktem však stále zůstává chléb, kte-
rý se rozváží do oblasti Kladenska, Rakovnicka, 
Mělnicka, Prahy a okolí.
Firma je držitelem certifikátu Středočeská Regi-
onální potravina 2010, 2014, 2016.

Kontakt:
Tř. Rudé armády 234, 273 41 Cvrčovice
Tel.: 312 283 235
milankvak@pekarnacvrcovice.cz
www.pekarnacvrcovice.cz

Žitný chléb 600g
Žitný chléb je vyrobený podle tradiční receptury a technologie výroby s vel-
kým podílem ruční práce. Jeho garantovaná trvanlivost jsou 3 dny a skládá 
se ze 44 % žitné mouky a 4,9 % pšeničné mouky. Téměř všechny suroviny 
mají původ v ČR. 

Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin
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Středočeský kraj 2020

Hruškové tartaletky

Výrobce: Integrovaná střední škola, 
Jesenice, Žatecká 1

Integrovaná střední škola v Jesenici byla založena 
v roce 1960. Poskytuje střední odborné vzdělá-
vání v oblasti zemědělství, zahradnictví, gastro-
nomie a služeb v západním regionu Rakovnicka. 
Škola se úspěšně zařazuje do odborných soutěží, 
prezentačních a propagačních akcí pro veřejnost. 
Žáci se účastní odborných stáží v zahraničí.    
Firma je držitelem certifikátu Středočeská Regi-
onální potravina 2013, 2014, 2016, 2018.

Kontakt:
Nezvalova 386, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 224
issjesenice@issjesenice.cz
www.issjesenice.cz

Tartaletky jsou ovocný dezert z křehkého těsta. Jemná chuť křehkého pečiva 
je doplněna ovocem, praženými vlašskými ořechy a brusinkami.

Kategorie: Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
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Středočeský kraj 2020

Výrobce: Ing. Pavel Voráček

Zahradnictví FYTOS, Ing. Voráček bylo zalo-
ženo v roce 1991 „na zelené louce“ nedaleko 
centra Plzně. Od roku 2009 diverzifikují činnost 
výsadbou intenzivních ovocných sadů ve Vlko-
vě nad Lesy v okrese Nymburk. Pro uspokojení 
koncových spotřebitelů po chutném ovoci pří-
mo od producenta provozují farmářský prodej 
„ze dvora“ konečným spotřebitelům v sadech. 

Kontakt:
Vlkov nad Lesy 61, 503 51 Chlumec  
nad Cidlinou
Tel.: 603283082
fytos@fytos.cz
www.fytos.cz

100% Jablečný mošt odrůdový
Ovocný nápoj lahodné a aromatické chuti typické pro jablko Opal. Jablečná 
šťáva je pasterizována a plněna do pouch-up obalů. Jablka jsou pěstována ve 
vlastních sadech v podmínkách integrované ochrany.

Kategorie: Alkoholické a nealkoholické nápoje
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Středočeský kraj 2020

Hrách zahradní

Výrobce: HANKA MOCHOV s.r.o.

Firma s českým kapitálem a českou zeleninou. 
Petr Hanka začal hospodařit na polích v okolí 
Mochova už v roce 1993. Od té doby v průběhu 
let narostl rozsah pěstování, úroveň zpracování, 
balení i logistika. Celkem firma obhospodařuje 
630 ha půdy v nejkvalitnějších lokalitách Pola-
bí. Při pěstování uplatňují moderní pěstitelské 
i sklizňové postupy šetrné k životnímu prostře-
dí, zejména systém správné zemědělské praxe 
Cross-Compliance a systém pěstování IPZ. Celá 
výměra obhospodařovaných ploch je pod závla-
hovým systémem.

Kontakt: 
Starý Dvůr 302, 250 87 Mochov
Tel.: 731 652 177
obchod@mrkev.com
www.mrkev.com

Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Mochovský hrášek je pěstován na polích v okolí farmy ve Starém dvoře  
v Mochově. Sklízí se ručně. Při pěstování je používáno minimální množství 
pesticidů a hnojiv v souladu s pravidly pěstování v systému Integrované pro-
dukce zeleniny.



13

Středočeský kraj 2020

Výrobce: Zdeněk Absolon s.r.o.

Rodinné řeznictví provozují již třetím rokem.  
Za jeho úspěch vděčí asi nejen celému konceptu, 
který si sami vytvořili, ale hlavně tomu, že dělají 
vše s láskou, poctivě a vybírají to nejkvalitnější 
maso, které pro zákazníky sami bourají i staří. 

Kontakt: 
Dlouhá Lhota 9, 257 56 Maršovice
Tel.: 739029567
labsolon@seznam.cz
www.masoodabsolona.cz

Selský hovězí guláš
Selský guláš je oblíbený pokrm napříč generacemi. Vyrábí se z hovězí kližky 
a je zavařován do sklenic o objemu 650 ml. Obsahuje rajský protlak, cibuli, 
sůl, papriku, česnek, majoránku, chilli, kmín a pepř.

Kategorie: Ostatní
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Seznam vítězů soutěže
Středočeská Regionální 

potravina 2019
• Milovické škvařené sádlo ve skle, Fiala Milovice, s.r.o.

• Jestřebická paštika, WIFCOM a.s.

• SÝR SV. BARBORY, Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

• SMETANA ke šlehání 30%, Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

• Mrkvový dort, Jaroslava Janská

•  Bakalář NEALKO ZA STUDENA CHMELENÝ,  
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

• ŠPENÁT listový – sekaný, AGRO Jesenice u Prahy a.s.

• Jestřebické plněné papriky, WIFCOM a.s.
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Milovické škvařené  
sádlo ve skle
Kategorie: Masné výrobky tepelně  
opracované

Fiala Milovice, s.r.o.
Mírová 146, 289 23 Milovice
tel.: 325 577 420
fialamilovice@seznam.cz
www.fialamilovice.cz

Jestřebická paštika
Kategorie: Masné výrobky trvanlivé, 
tepelně neopracované, konzervy  
a polokonzervy

WIFCOM a.s.
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Josef Houžvička, tel.: 775 569 200
josef.houzvicka@wifcom.cz
www.rancherskespeciality.cz

SÝR SV. BARBORY
Kategorie: Sýry včetně tvarohu

Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.
Okrouhlice 27, 256 01 Benešov 
Veronika Vinklerová, tel.: 777 571 777
mlekarna@biovavrinec.cz
www.biovavrinec.cz

SMETANA ke šlehání 30%
Kategorie: Mléčné výrobky ostatní

Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

Okrouhlice 27, 256 01 Benešov 
Veronika Vinklerová, tel.: 777 571 777
mlekarna@biovavrinec.cz
www.biovavrinec.cz

Středočeský kraj 2019
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Bakalář NEALKO  
ZA STUDENA CHMELENÝ
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník
tel.: 313 285 533
info@pivobakalar.cz 
www.pivobakalar.cz

ŠPENÁT listový – sekaný
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
K Jahodárně 40, 252 50 Vestec
tel.: 241 932 086
agrojesenice@agrojesenice.cz
www.agrojesenice.cz

Jestřebické plněné  
papriky
Kategorie: Ostatní

WIFCOM a.s.
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Josef Houžvička
tel.: 775 569 200
josef.houzvicka@wifcom.cz
www.rancherskespeciality.cz

Mrkvový dort
Kategorie: Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek

 Jaroslava Janská
Zahradní 14, 264 01 Sedlčany
tel.: 731 572 298
janskaafd@seznam.cz

Středočeský kraj 2019
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Seznam vítězů soutěže
Středočeská Regionální 

potravina 2018
• Martinický talián, Ekofarma Počaply s.r.o.

• Tvaroh z obce Ohaře TUČNÝ, PROTECO AGRO s.r.o.

• Zákys z obce Ohaře, PROTECO AGRO s.r.o.

•  Chléb kladenský klas 1150g, KOMPEK,  
kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.

• Dezert Švestík, Integrovaná střední škola Jesenice, Žatecká 1

•  Hubertus světlý ležák Prémium - nefiltrovaný,  
Pivovar Hubertus, a.s.

• STAROKOLÍNSKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ, BAŠE A SPOL. s.r.o.

• Vaječná pomazánka, BONECO a.s.
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Středočeský kraj 2018

Martinický talián
Kategorie: Masné výrobky tepelně  
opracované

Ekofarma Počaply s.r.o.
Počaply 3,  262 72 Březnice
tel.: 702 081 232
odbyt@nasstatek.cz
www: www.nasstatek.cz

Tvaroh z obce Ohaře 
TUČNÝ
Kategorie: Sýry včetně tvarohu

PROTECO AGRO s.r.o.
Ohaře 160, 281 30
Vladimíra Kameníková
tel.: 724 888 682
v.kamenikova@proteco-as.cz 
www.mlekarnaohare.cz

Zákys z obce Ohaře
Kategorie: Mléčné výrobky ostatní

PROTECO AGRO s.r.o.
Ohaře 160, 281 30
Vladimíra Kameníková
tel.: 724 888 682
v.kamenikova@proteco-as.cz 
www.mlekarnaohare.cz

Chléb kladenský klas 
1150g
Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin

KOMPEK, kombinát pekařské 

a cukrářské výroby, spol. s r.o.
Josefa Hory 671, 272 64 Kladno
tel.: 603 880 991
renata.kolouskova@kompek.cz
www.kompek.cz
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Středočeský kraj 2018

Hubertus světlý ležák 
Prémium – nefiltrovaný
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

Pivovar Hubertus, a.s.
Kácov 6, Kutná Hora 285 09
tel.:  730 150 570
vesely@pivovarkacov.cz
www.pivovarkacov.cz

STAROKOLÍNSKÉ KYSANÉ 
ZELÍ BÍLÉ
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

BAŠE A SPOL. s.r.o.
Na Kačina 235, 281 23 Starý Kolín
tel.: 606 640 290 – Radek Baše
basovo@kysane-zeli.cz
www.kysane-zeli.cz

Vaječná pomazánka
Kategorie: Ostatní

BONECO a.s.
Kutnohorská 474
281 63 Kostelec nad Černými lesy
tel.: 602 168 772
moudra@boneco.cz
www.boneco.cz

Dezert Švestík
Kategorie: Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek
Integrovaná střední škola, Jesenice, 
Žatecká 1
ISŠ Jesenice, Žatecká 1, 270 33 Jesenice
tel.: 313 599 325
issjesenice@issjesenice.cz
www.issjesenice.cz
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Seznam vítězů soutěže
Středočeská Regionální 

potravina 2017 
• Milovická uzená krkovice b.k. z domácí udírny, Fiala Milovice, s.r.o. 

• Plísňový kozí sýr, Mlékárna Kopecký, s.r.o.
• 
• Rožďalovický rohový koláč, Tarabová Milena 

• Ležák světlý Premium-bezlepkové pivo, Pivovar Ferdinand, s.r.o. 

• Chřest zelený, Český chřest, s.r.o. 

• Med medovicový, Zelená Bohdaneč s.r.o.
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Milovická uzená krkovice 
b.k. z domácí udírny
Kategorie: Masné výrobky tepelně  
opracované

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

Plísňový kozí sýr
Kategorie: Sýry včetně tvarohu

Mlékárna Kopecký, s.r.o.
Chotusice 11
285 76 Chotusice
MVDr. Irena Kopecká
tel.: 728 734 991
hataci@seznam.cz
www.mlekarnakopecky.cz

Rožďalovský rohový koláč
Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin

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

Středočeský kraj 2017
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Ležák světlý Premium – 
bezlepkové pivo
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

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

Chřest zelený
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

Český chřest, s.r.o.
Hlavní 545
253 01 Chýně
tel.: 731 153 180
info@ceskychrest.cz 
www.ceskychrest.cz

Med medovicový
Kategorie: Ostatní

Zelená Bohdaneč s.r.o.
285 25 Bohdaneč 140, okr. Kutná Hora
tel.: 730 193 362
obchod@zelenabohdanec.cz
www.zelenabohdanec.cz
www.agnesprodukty.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.
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www.regionalnipotravina.cz


