MAS MORAVSKÝ KRAS
Místní akční skupina
Sloup 221, 679 13 Sloup

IČO: 270 28 992

Tisková zpráva č. 3/2008
Ocenění výrobců z regionu Moravský kras a okolí.
Mimořádného úspěchu v letošních soutěžích, vyhlášených pro potravinářské výrobky na Jižní
Moravě, dosáhli výrobci z regionu Moravský kras a okolí. Soutěže Zlatá chuť Jižní Moravy 2008
a Zlaté plody Jižní Moravy 2008 vyvrcholily v minulém týdnu, kdy probíhal mezinárodní po
travinářský veletrh Salima 2008. V silné konkurenci uspěli mimo jiné i držitelé značky Morav
ský kras – regionální produkt. Společnost Zemspol a.s. Sloup získala v kategorii pekařských
výrobků ocenění Zlatá chuť Jižní Moravy 2008 za svatební koláče ze své pekárny ve Sloupě.
Čestné uznání Chuť Jižní Moravy 2008 obdrželi i další dva výrobky z pekárny ve Sloupu při
hlášené k hodnocení, a to vánočka a slunečnicový rohlík.
Dalším oceněným výrobcem byl Pivovar Černá Hora, který získal ocenění za pivo bez alkoho
lu FORMAN. Tento nový výrobek obdržel v krátkém sledu tři významná ocenění. Zlatou Salimu
2008 na mezinárodním potravinářském veletrhu v Brně, Zlaté plody Jižní Moravy 2008 a Zlatá
Chuť Jižní Moravy 2008. Ve všech případech zvítězil Forman v kategorii nealkoholických ná
pojů.
Do soutěže Zlatá chuť Jižní Moravy 2008 se letos přihlásilo 49 firem 108 potravin, což je asi o
čtvrtinu větší účast než v prvním ročníku. Každou z kategorií hodnotila speciální odborná komise
složená z odborníků ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, veterinárních hygieniků,
pořadatelů potravinářského veletrhu a pedagogů. Přihlášené potraviny hodnotili podle několika
kritérií. Kromě posouzení vzhledu, chuti a vůně také podle kvality a původu použitých surovin a
technologie zpracování.
Přehled výrobků, které získaly ocenění Zlatá chuť Jižní Moravy 2007:
Koláč svatební

Zemspol a.s. Sloup

Ovocný desert

cukrárna Václav Labský, Brno

Jovokoktejl citrusy s karotkou

Mlékárna Olešnice

Utopenci v aspiku

Hadač a Zapletal, Rosice u Brna

Židlochovický pršut z kotlet

Janíček - Čupa, Židlochovice

Chlazené porce z kapra obecného

Rybníkářství Pohořelice

Jablka Idared

Agrodružstvo Brťov - Lipůvka
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Zmrazené podkovy z kapra obecného

Rybníkářství Pohořelice

Dršťková polévka

Michal Musil, Černá Hora

Med Romantik

Zemědělství - včelařství, Znojmo

nealkoholické pivo Forman

Pivovar Černá Hora

Kvasar - nefiltrované pivo s medem

Pivo Kvasar, Sentice

Zdroj: Agrární komora

Ve Sloupu dne 11.3.2008

Miloslav Novotný, předseda MAS MK

Kontakty:
Miloslav Novotný
MAS Moravský kras
679 13 Sloup 221
mobil: (+420) 725116593
e-mail: mailto:masmk@seznam.cz
http://www.spolekmoravskykras.cz/

Oficiální internetové stránky místních produktů v ČR:
http://www.domaci-vyrobky.cz/

