Katalog potravin
oceněných značkou
Středočeská Regionální
potravina 2022
www.regionalnipotravina.cz

Hlavní organizátoři
soutěže
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Informace o soutěži

Značku Regionální potravina uděluje třináctým rokem Ministerstvo zemědělství 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 prestižní 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 27. 4. 2022 přihlášené výrobky
odborná porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR, Krajského úřadu
Středočeského kraje a Potravinářské 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. Posuzovaly se také vzhled a barva,
chuť a vůně nebo design výrobku. O značku se ucházelo 107 produktů
od 26 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 2022
• Chlumecký bok, SOUKUP-PŘÍBRAM, spol. s r.o.
• Vepřové maso ve vlastní šťávě, Zdeněk Absolon s.r.o.
• Sýrová srdíčka z Bulovny,
Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace
• Kefír, Robert Mikoláš
• ŠKVARKOVÁ PLACKA, Olga Vančatová
• VĚNEČEK ŽLOUTKOVÝ, Olga Vančatová
• JABLKOVICE RADLÍK - Dubový sud, APROS Group, s.r.o.
• Salát listový mix, Aquaponia s.r.o.
• Jestřebické plněné knedlíky, WIFCOM a.s.
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Masné výrobky tepelně opracované

Chlumecký bok

Vybrané vepřové bůčky jsou upravené do požadovaného tvaru, nakořeněné
a uzené pomalým kouřem. Bok je výborný slabě nakrájený k vínu nebo pivu,
skvělý je i nakrájený na silnější plátky a ogrilovaný na grilu nebo pánvi.

Výrobce:
SOUKUP-PŘÍBRAM, spol. s r.o.
Společnost se od roku 1992 věnuje výrobě,
zpracování, prodeji a distribuci českého hovězího a vepřového masa. Zaměřují se na výrobu
širokého sortimentu masných výrobků, uzenin
a řeznických specialit. Důraz je kladen především na kvalitu veškerých surovin, pečlivý výběr
používaného koření a dodržování tradičních
technologických postupů. Pro své výrobky kupuje společnost maso ze Středočeského regionu
a Jižních Čech. Firma je držitelem ocenění Středočeská Regionální potravina 2013.

Kontakt:
262 52 Vysoký Chlumec 151
Tel.: 602 379 298
jan.soukup@email.cz
www.soukup-pribram.cz

5

Středočeský kraj 2022

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

Vepřové maso ve vlastní šťávě
Při výrobě vepřového masa ve vlastní šťávě jsou používány části vepřové kýty,
konkrétně malý a velký oříšek. Tyto části masa, které patří do první jakostní třídy a vynikají křehkým a jemně vláknitým masem, dodávají výrobku
tu správnou chuť a šťavnatost.

Výrobce:
Zdeněk Absolon s.r.o.
Rodinné řeznictví je v provozu již čtvrtým rokem. Za jeho úspěch vděčí nejen celému konceptu, který si společnost sama vytvořila, ale
hlavně tomu, že pracují s láskou, poctivě a pro
své výrobky v řeznictví vybírají to nejkvalitnější
maso, které pro zákazníky sami bourají i staří.
Firma je držitelem ocenění Středočeská Regionální potravina i z roku 2020.

Zdeněk Absolon s.r.o.
Dlouhá Lhota 9, 257 56 Maršovice
Tel.: 739 029 567
labsolon@seznam.cz
www.masoodabsolona.cz
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Sýry včetně tvarohu

Sýrová srdíčka z Bulovny
Základem sýrových srdíček je plnotučné mléko z vlastní farmy. Sýry jsou
čerstvé, lahodné chuti, ideální konzistence. Srdíčka jsou u zákazníků oblíbená pro svůj tvar, lze je věnovat jako dárek „od srdce“. Srdíčka se vyrábějí na
středisku v Rakovníku a při malovýrobě asistují i studenti zemědělské školy
v rámci své praxe.

Výrobce: Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace
Školní statek Středočeského kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem.
V současné době má Školní statek Středočeského kraje 5 středisek: Poděbrady, Lázně Toušeň,
Rakovník, Benešov, Čáslav. Celkem obhospodařují více než 1500 ha zemědělské půdy a ve svých
stájích chovají přibližně 600 ks skotu, 1000 ks
prasat, 50 vlastních či soukromých koní a bezpočet drobnějších hospodářských zvířat.

Kontakt:
Školní statek 169, 25089 Lázně Toušeň, středisko
Rakovník, Bulovna 173, 269 01 Rakovník
Tel.: 603 873 981
skolnistatekrakovnik@seznam.cz
www.skolnistatek.cz
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Mléčné výrobky ostatní

Kefír
Kefírové mléko je vyráběno z mléka z vlastní farmy od volně pasoucích se
dojnic v neporušené přírodě posázavského kraje. Výsledný výrobek je příjemně nakyslý a má hustší konzistenci. Jde o nejprodávanější produkt z celé
farmy.

Výrobce:
Robert Mikoláš
Rodinná farma Mikolášovi vlastní mlékárnu
působící v Krhanicích - v malebném Posázaví. Farmařením se zabývají již po pět generací.
Všechny jejich výrobky jsou vyráběné s láskou
a úctou k přírodě.

Kontakt:
257 42 Krhanice 228
Tel.: 723 397 973
mlekarna@farmamikolasovi.cz
www.farmamikolasovi.cz
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin

ŠKVARKOVÁ PLACKA
Škvarková placka láká již svou nezaměnitelnou vůní plnou škvarků. Placka
je zadělána z mouky, sádla, vajec a pro vláčnost je přidáván tvaroh. Její
výroba je založena na tradičním ručním zpracování a je vyráběna dle vlastní
receptury.

Výrobce:
Olga Vančatová
O rodinné pekařství a cukrářství se stará především manžel paní majitelky Jiří Vančat, který ve
své provozovně v Příbrami peče dle starých receptur pekařské i cukrářské laskominy. Pekařství
je známé také jako Kantýna u Juráška.

Kontakt:
Ostrov 39
262 72 Březnice
Tel.: 777 750 050
jirivancat@gmail.com
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

VĚNEČEK ŽLOUTKOVÝ
Věneček klasického tvaru i velikosti z odpalovaného těsta plněný žloutkovým krémem nezaměnitelné chuti s nádechem tradiční cukrařiny. Na povrchu věnečku oceníte jako sladkou tečku dochucení fondánovou polevou.

Výrobce:
Olga Vančatová
O rodinné pekařství a cukrářství se stará především manžel paní majitelky Jiří Vančat, který ve
své provozovně v Příbrami peče dle starých receptur pekařské i cukrářské laskominy. Pekařství
je známé jako Kantýna u Juráška.

Kontakt:
Ostrov 39
262 72 Březnice
Tel.: 777 750 050
jirivancat@gmail.com
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Alkoholické a nealkoholické nápoje

JABLKOVICE RADLÍK –
Dubový sud
Tento destilát vznikl vyváženým mísením jablečných pálenek odrůd Melrose, Braeburn a Idaret ze sadů ve Středočeském kraji. Jednotlivé odrůdy
kvasily samostatně metodou řízeného kvašení, byly destilovány na originální
měděné dvoukotlové aparatuře a výsledný destilát zrál 2-7 let v dubových
sudech.

Výrobce: APROS Group, s.r.o.

Palírna Radlík vznikla v roce 1998 jako
pěstitelská pálenice. Později rozšířila svou
koncesi i na ovocný řemeslný lihovar.
Roku 2018 byl provoz významně rozšířen
a modernizován. Produkce Palírny Radlík je
charakterizována tradicí, profesionalitou a pečlivou rukodělnou prací. Samozřejmostí je respekt
k darům přírody, nadšení a výroba bez přídavku
lihu, cukru a aromat. Palírna získala mnohá ocenění na nejvýznamnějších koštech a soutěžích
destilátů u nás i v zahraničí.

Kontakt:
Palírna Radlík, Pražská 161
254 01 Jílové u Prahy - Radlík
Tel.: 605 267 137
palirnaradlik@seznam.cz
www.palirnaradlik.cz
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Salát listový mix
Salát pochází z produkce aquaponického zemědělství. Roste na čistě organické bázi, pouze ve vodě, bez kontaminace půdou. Mix salátů se skládá z
odrůdy: Dubared, Dubagold a Karminova.

Výrobce: Aquaponia s.r.o.
Jednu z největších aquaponických farem ve
střední Evropě, Rybí zahradu, založili v roce
2017 dva nadšenci - Honza a Michal. Splnili si
tak sen o ekologické, etické a udržitelné produkci lokálního původu. Farma nabízí celoročně stabilní produkci ryb a zeleniny. Celé soužití rostlin
a ryb funguje jednoduše a přirozeně. Voda obohacená o rybí „hnojivo“ se čerpá od ryb nahoru a
zalévá rostliny. Jejich kořenový systém vodu vyčistí a odstraní z ní všechny škodlivé látky. Čistá
voda se vrací zpět k rybám, neustále cirkuluje a
tvoří uzavřený ekosystém.

Kontakt:
267 24 Lážovice 52
Tel.: 775 885 626
info@rybizahrada.cz
www.rybizahrada.cz
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Středočeský kraj 2022

Kategorie: Ostatní

Jestřebické plněné knedlíky
Při výrobě Jestřebických plněných knedlíků jsou používány brambory od
farmáře z okolí Jestřebic. Bramborové těsto je plněné uzeným masem z vlastní výroby. Knedlíky jsou ručně vytvarovány a uvařeny v páře.

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. Díky letošnímu vítězství je firma již čtyřnásobným držitelem ocenění Středočeská Regionální potravina. Uspěla
také v roce 2019, 2020 a 2021.

Kontakt:
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Tel.: 775 569 200, 703 140 606
info@rancherskespeciality.cz
www.rancherskespeciality.cz
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Seznam vítězů soutěže
Středočeská Regionální
potravina 2021
• P
 RAŽSKÁ ŠUNKA NA KOSTI,
Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o.
• Jestřebický advenťák, WIFCOM a.s.
• BUDAPEŠŤ – pomazánka z čerstvého kozího žervé,
Mgr. Karolina Mikšíková
• Kváskový pecen Cvrčovický 750g, CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.
• Jogurtový dezert, Střední škola a Základní škola Jesenice,
příspěvková organizace
• Sirupy od sejkorky – levandulový, Martina Koníčková
• Džem výběrový (Extra) méně sladký Ostružina, Berry servis, s.r.o.
• MODRÝ MÁK V PRESU, Třebaňské oleje s.r.o.

14

Středočeský kraj 2021

PRAŽSKÁ ŠUNKA NA KOSTI
Kategorie: Masné výrobky tepelně
opracované
Řeznictví a uzenářství
U DOLEJŠÍCH s.r.o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
Tel.: 257 899 711
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Jestřebický advenťák
Kategorie: Masné výrobky trvanlivé,
tepelně neopracované, konzervy
a polokonzervy
WIFCOM a.s.
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Josef Houžvička, tel.: 775 569 200
info@rancherskespeciality.cz
www.rancherskespeciality.cz

BUDAPEŠŤ – pomazánka
z čerstvého kozího žervé
Kategorie: Sýry včetně tvarohu
Mgr. Karolina Mikšíková
Zaječí 22, 257 56 Maršovice
Tel.: 737 307 697
danamiksikova@seznam.cz

Kváskový pecen
Cvrčovický 750g
Kategorie: Pekařské výrobky
včetně těstovin
CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.
Tř. Rudé armády 234, 273 41 Cvrčovice
Tel.: 312 283 235
milankvak@pekarnacvrcovice.cz
www.pekarnacvrcovice.cz
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Středočeský kraj 2021

Jogurtový dezert
Kategorie:
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Střední škola a Základní škola
Jesenice, příspěvková organizace
Plzeňská 63, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 324
info@zmapjesenice.cz
www.zmapjesenice.cz

Sirupy od sejkorky –
levandulový
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické
nápoje
Martina Koníčková
Okružní 659, 250 85 Bašť
Tel.: 774 081 180
martinakonickova1@gmail.com

Džem výběrový (Extra)
méně sladký Ostružina
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě
Výrobce: Berry servis, s.r.o.
Břežany II 71, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 672 764
berry.servis@seznam.cz
www.berryservis.cz

MODRÝ MÁK V PRESU
Kategorie: Ostatní
Výrobce: Třebaňské oleje s.r.o.
Na Kaplanci 287, 267 29 Zadní Třebaň
Tel.: 777 244 041
ondrej@vpresu.cz
www.vpresu.cz
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Seznam vítězů soutěže
Středočeská Regionální
potravina 2020
• P
 AŠTIKA S PEČENÝM MASEM,
Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o.
• Jestřebický Rancher, WIFCOM a.s.
• Zakysaná smetana z obce Ohaře, PROTECO AGRO s.r.o.
• Žitný chléb 600g, CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.
• Hruškové tartaletky, Střední škola a Základní škola Jesenice,
příspěvková organizace
• 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

PAŠTIKA S PEČENÝM
MASEM
Kategorie: Masné výrobky tepelně
opracované
Řeznictví a uzenářství
U DOLEJŠÍCH s.r.o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
Tel.: 257 899 711
dolejsi@dolejsi.cz
www.dolejsi.cz

Jestřebický Rancher
Kategorie: Masné výrobky trvanlivé,
tepelně neopracované, konzervy
a polokonzervy
WIFCOM a.s.
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Tel.: 775 569 200, 703 140 606
info@rancherskespeciality.cz
www.rancherskespeciality.cz

Zakysaná smetana z obce
Ohaře
Kategorie: Mléčné výrobky ostatní
PROTECO AGRO s.r.o.
Ohaře 160, 281 30
Tel:. 724 888 682
v.kamenikova@mlekarnaohare.cz
www.mlekarnaohare.cz
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Středočeský kraj 2020

Žitný chléb 600g
Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin
CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.
Tř. Rudé armády 234, 273 41 Cvrčovice
Tel.: 312 283 235
milankvak@pekarnacvrcovice.cz
www.pekarnacvrcovice.cz

Hruškové tartaletky
Kategorie: Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek
Střední škola a Základní škola
Jesenice, příspěvková organizace
Plzeňská 63, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 324
info@zmapjesenice.cz
www.zmapjesenice.cz

100% Jablečný mošt
odrůdový
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Ing. Pavel Voráček
Vlkov nad Lesy 61,
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 603 283 082
fytos@fytos.cz
www.fytos.cz
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Středočeský kraj 2020

Hrách zahradní
Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

HANKA MOCHOV s.r.o.
Starý Dvůr 302, 250 87 Mochov
Tel.: 731 652 177
obchod@mrkev.com
www.mrkev.com

Selský hovězí guláš
Kategorie: Ostatní
Zdeněk Absolon s.r.o.
Dlouhá Lhota 9, 257 56 Maršovice
Tel.: 739 029 567
labsolon@seznam.cz
www.masoodabsolona.cz
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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.
• B
 akalář 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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Středočeský kraj 2019

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
info@rancherskespeciality.cz
www.rancherskespeciality.cz

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
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Středočeský kraj 2019

Jestřebické plněné
papriky
Kategorie: Ostatní
WIFCOM a.s.
Jestřebice 11, 257 89 Heřmaničky
Josef Houžvička
tel.: 775 569 200
info@rancherskespeciality.cz
www.rancherskespeciality.cz

www.regionalnipotravina.cz

23

Proč podporovat
regionální potraviny?
Spotřebitelé poznají tradiční či speciální potraviny vyráběné
v daném kraji.
Tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem 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.

www.regionalnipotravina.cz
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