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Informace o soutěži

Značku Regionální potravina uděluje desátým rokem Ministerstvo země-
dělství 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, 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 6. 6. 2019 přihlášené výrobky odbor-
ná 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 88 produktů od 24 výrobců. Vítěze jednotlivých kategorií Vám 
představujeme v tomto katalogu.

Více se dozvíte na www.regionalnipotravina.cz
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Přehled oceněných 
výrobků 2019-2016

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.

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.

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
• Med z Tupadelské bažantnice – med medovicový, Jana Vonšovská
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Středočeský kraj 2019

Milovické škvařené sádlo ve skle

Výrobce: Fiala Milovice, s.r.o.
V roce 1993 došlo k otevření vlastní hovězí po-
rážky, kde se poráží zvířata pocházející z okolí. 
Nejvýznamnějším datem v novodobé historii 
firmy se stala přestavba celého objektu tak, aby 
splňoval přísná kritéria Evropské unie a Státní 
veterinární správy. Výroba byla přemístěna do 
nové výrobní haly a v uvolněných prostorách 
přestavěna bourárna, porcovna drůbeže a výrob-
na masných polotovarů. Firma se právem pyšní 
mimořádným úspěchem za vítězství v soutěži 
Regionální potravina 2010 s Milovickou baby 
šunkou, Regionální potravina 2011 s Milovic-
kou uzenou kýtou, Regionální potravina 2013  
s Milovickým viržinkem s paprikou a Regionální 
potravina 2017 s Milovickou uzenou krkovicí. 

Kontakt: 
Mírová 146, 289 23 Milovice
tel.: 325 577 420
fialamilovice@seznam.cz
www.fialamilovice.cz

Kategorie: Masné výrobky tepelně opracované 

Základem výrobku je sádlo z prasat ze Středočeského kraje. Řemenové sádlo 
je nakrájeno na kostičky a škvařeno v pánvi. Díky atraktivnímu balení ve 
skle si sádlo zachovává své lahodné chuťové vlastnosti po celou dobu spotře-
by. Lze využít v kuchyni na smažení nebo do těsta. Jako lahůdku lze namazat 
také sádlo na chléb a posypat jarní cibulkou.
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Středočeský kraj 2019

Výrobce: WIFCOM a.s.
Značka Rancherské speciality vznikla na jaře  
v roce 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.

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

Jestřebická paštika
Oceněná paštika se vyrábí podle rodinného receptu majitele podniku.  
K výrobě se používají pouze základní suroviny. Surovina na paštiku se peče, 
aby vynikla chuť masa ve výrobku. Při výrobě se nepoužívají žádné přídatné 
látky.

Kategorie: Masné výrobky trvanlivé, 
tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
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Středočeský kraj 2019

SÝR SV. BARBORY

 Výrobce: Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.
Farma byla obnovena v roce 1993 a od samé-
ho počátku hospodařila v systému ekologického 
zemědělství. Hlavní myšlenkou jejich hospoda-
ření je trvale udržitelný rozvoj v okolí vesničky 
Okrouhlice. Pěstují různé druhy obilovin, po-
hanku a další jiné plodiny. Část této rostlinné 
produkce je určena pro zpracování ve vlastním 
mlýně. Na vlastních pastvinách chovají pleme-
no českého červenostrakatého skotu na mléčnou 
produkci. Upřednostňují kvalitu mléka před 
kvantitou, z důvodu jeho dalšího zpracování ve 
vlastní mlékárně.

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

Kategorie: Sýry včetně tvarohu

Sýr, vyráběný z mléka pocházejícího z produkce ekologického zemědělství, 
splňuje ty nejpřísnější požadavky na biokvalitu a nese tak právem označení 
BIO. Sýr má plně smetanovou chuť, získanou použitím bio plnotučného 
mléka s mírně nasládlou chutí vzniklou propírání sýřeniny. Po dokončení 
výroby dozrává po dobu 3 měsíců ve sklepě.
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Středočeský kraj 2019

Výrobce: Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.
Farma byla obnovena v roce 1993 a od samé-
ho počátku hospodařila v systému ekologického 
zemědělství. Hlavní myšlenkou jejich hospoda-
ření je trvale udržitelný rozvoj v okolí vesničky 
Okrouhlice. Pěstují různé druhy obilovin, po-
hanku a další jiné plodiny. Část této rostlinné 
produkce je určena pro zpracování ve vlastním 
mlýně. Na vlastních pastvinách chovají pleme-
no českého červenostrakatého skotu na mléčnou 
produkci. Upřednostňují kvalitu mléka před 
kvantitou, z důvodu jeho dalšího zpracování ve 
vlastní mlékárně.

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

SMETANA ke šlehání 30%
Oceněné smetana pochází z vlastní produkce farmy. V režimu ekologického 
zemědělství splňuje ty nejpřísnější požadavky na biokvalitu a nese označení 
BIO. Je lahodná, určena nejen ke šlehání a výrobě dezertů, ale i zmrzliny, 
nebo ji lze použít na vaření či dochucení kávy, čaje apod.

Kategorie: Mléčné výrobky ostatní
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Středočeský kraj 2019

Mrkvový dort

 Výrobce: Jaroslava Janská
V roce 1978 se Jaroslava Janská vyučila dámskou 
krejčovou, avšak záliba v pečení byla silnější, a 
tak začala postupně budovat svoji kariéru cuk-
rářky. Cukrárna s výrobnou byla vybudována 
před 6 lety za pomoci manžela a čtyř dětí. Věří, 
že některý člen její rodiny bude ve sladkém po-
slání pokračovat. Před 3 lety cukrárna získala 
ocenění „Nejlepší vánočka Sedlčanska“. 

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

Kategorie: Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek

Mrkvový dort je vyráběn podle vlastní receptury. Všechny suroviny se smí-
chají a jako poslední se vmíchá nahrubo nastrouhaná mrkev. Dort se peče 
cca 1 hodinu. Je našlehaný a vláčný, a právě díky těmto vlastnostem uspokojí 
chuťové buňky téměř každého strávníka.
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Středočeský kraj 2019

Výrobce: Tradiční pivovar
v Rakovníku, a.s.
Pivovar je jedním z mála samostatných nezávis-
lých průmyslových pivovarů v ČR. Vaří svá piva 
tradiční technologií, kdy pivo kvasí v otevřených 
kádích a leží 40-60 dnů v horizontálních ležác-
kých tancích. K výrobě piva jsou používány čes-
ké a výhradně ty nejkvalitnější suroviny. Pivovar 
exportuje své produkty do celého světa. Získal 
řadu ocenění v prestižních českých i mezinárod-
ních soutěžích a odborných degustacích. Má 
právo označovat své produkty chráněným ze-
měpisným označením České pivo. V roce 2013 
získal ocenění Středočeská Regionální potravina 
za světlý ležák Bakalář za studena chmelený.

Bakalář NEALKO 
ZA STUDENA CHMELENÝ
Vyznačuje se vyváženou chutí s výraznou hořkostí, která je dána dokona-
lým spojením sladového základu. Ten je vařen z vysoce kvalitního chmele 
a sušeného hlávkového chmele macerovaného v pivu po celou dobu ležení. 
Chuťové vlastnosti piva jsou podtrženy bohatým chmelovým aroma jedi-
nečného Žateckého poloraného červeňáku, který dodává nealkoholickému 
pivu nezaměnitelnou a ničím nenahraditelnou vůni a chuť. Svou chutí se 
maximálně blíží alkoholickým pivům.

Kategorie: Alkoholické a nealkoholické nápoje

Kontakt:
Havlíčkova 69
269 01 Rakovník
tel.: 313 285 533
info@pivobakalar.cz 
www.pivobakalar.cz
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Středočeský kraj 2019

ŠPENÁT listový – sekaný

 Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Společnost AGRO Jesenice u Prahy je právním 
nástupcem Zemědělského družstva Jesenice. 
Společnost má v současné době svůj podnikatel-
ský program rozdělen do několika oblastí. Jedna 
z nich je potravinářská výroba, která je soustře-
děna v Mrazírně Vestec. Firma je držitelem cer-
tifikátu Středočeská Regionální potravina také  
z roku 2011 za Špenát ochucený a z roku 2014 
za Hráškovou polévku.

Kontakt: 
K Jahodárně 40, 252 50 Vestec
tel.: 241 932 086
agrojesenice@agrojesenice.cz
www.agrojesenice.cz

Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

ŠPENÁT listový – sekaný, zpracovaný společností AGRO Jesenice, pochází 
pouze od českých dodavatelů. Je velmi pečlivě vybírán tak, aby byly splně-
ny i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Zpracovává se ihned po přijetí, 
aby byly zachovány jeho nejlepší vlastnosti. Listový sekaný špenát je určen  
k širokému použití, ať už jako příloha, nebo ingredience do těstovin, na 
pizzu nebo dle vlastní fantazie a kulinářského umění. Tento výrobek se již  
v minulosti pyšnil značkou Regionální potravina a v letošním roce Hodnoti-
telskou komisi opět přesvědčil o svých kvalitách, proto ponese na svém obale 
tuto značku další čtyři roky.
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Středočeský kraj 2019

Výrobce: WIFCOM a.s.
Značka Rancherské speciality vznikla na jaře  
v roce 2017 pod křídly společnosti WIFCOM. 
Hlavním důvodem jejího vzniku byl cíl vrátit 
poctivost tradičním uzeninám. Produkty vyrábí 
z toho nejkvalitnějšího českého masa od farmá-
řů z České Sibiře a okolí. Dnes vyrábí více jak  
140 výrobků.

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

Jestřebické plněné papriky
Do plněných paprik používá společnost svou Jestřebickou sekanou, kte-
rou vyrábí tradičním postupem dle receptů našich babiček. Maso na seka-
nou je vybíráno pouze od farmářů z blízkého okolí. Papriky jsou zavařeny  
do sklenic s ochuceným rajčatovým protlakem. 

Kategorie: Ostatní
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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



13

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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Středočeský kraj 2017

Milovická uzená krkovice 
b.k. z domácí udírny
Kategorie: Masné výrobky tepelně  
opracované včetně uzených mas

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

Ovčí jogurt bílý
Kategorie: Mléčné výrobky ostatní

Tavírna sýrů Salix s.r.o.
Hatě 5, Bečváry 281 44
provozovna Chotusice
Ing. Lucie Březinová
tel.: 605 520 184
info@salix-syry.cz 
www.salix-syry.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
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Středočeský kraj 2017

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

Horecký jablečný zákusek
Kategorie: Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek

Střední odborná škola a Střední od-
borné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Horky nad Jizerou 35, 294 73
tel.: 603 875 485
souhorky@souhorky.cz
www.souhorky.cz
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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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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

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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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


