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Regionální agrární rada Libereckého kraje na základě smluvního vztahu 

s Libereckým krajem od 2001 organizuje řadu propagačních akcí s cílem zvyšovat mimo jiné 

i prestiž potravinářských výrobků vznikajících na území LK. Do roku 2009 se jedná 

především o organizování prodejních výstav Dne regionálních potravin LK, účast na 

celostátní výstavě SALIMA, Země živitelka, každoroční spoluorganizování soutěže Výrobek 

roku Libereckého kraje nebo publikační činnost prezentující potravinářské výrobky vznikající 

na území LK.  

 
K této činnosti v roce 2010 přibývá aktivita z podpory ministerstva zemědělství. Cílem 

projektu Regionální potravina Libereckého kraje je trvalé zvyšování zájmu o domácí - 

regionální produkci potravin. Zvýšení jejich spotřeby, zvýšení prestiže producentů kvalitních 

domácích potravin před zahraničními, které konkurují často cenou před kvalitou. Zvýšení 

povědomí spotřebitelů o existenci a místech prodejů regionálních producentů. Ke splnění cíle 

projektu využít nástroje mediální, webové a publikační, veřejných prezentací s přímým 

kontaktem producentů a spotřebitelů spojených se zaměřením na specifika LK. 

 
 Prvního ročníku soutěže se účastnilo 13 producentů kteří přihlásily 37 výrobků. 

Hodnotitelská komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, Libereckého kraje, 

Potravinářské a Agrární komory, Místních akčních skupin, Krajské veterinární správy a státní 

zemědělské a potravinářské inspekce vybrala 20.července pět vítězných potravinářských 

výrobků.  

 

 Slavnostní vyhlášení prvního ročníku proběhne 1.října na Dnu regionálních potravin 

Libereckého kraje.  

  

 

 

Vítězné potraviny v roce 2010 

 

Mléko a mléčné výroby 

Pivník jako od babičky 

Výrobce Jiří Vrkoslav 

 

 

 



Alkoholické a nealkoholické nápoje 

Jablečná šťáva 100% 

Výrobce Stará dáma s.r.o. Křížany 

 

Masné výrobky 

Lomnická tlačenka světlá 

Výrobce Jatky Lomnice a.s. 

 

Pekařské a cukrářské výrobky 

Českolipský kulatý chléb 

Výrobce Jizerské pekárny spol. s r.o.  

 

Ostatní 

Med 

Výrobce Vladimír Davídek 

 

 

Ochutnávky Regionálních potravin v Libereckém kraji 2010 

Datum Místo 

14.8. areál Štastná země Radvánovice u Turnova 

28.8. 
Hamr na Jezeře, akce při konání soutěže "24 kapřích 
hodin" 

31.8. ICM Liberec - Vesec, akce spojená s ukončením prázdnin 

4.9. Smržovka, Krajské dožínkové slavnosti 

11.9. 
areál Štastná země Radvánovice u Turnova, akce spojená 
s Českým švestkobraním 

18.9. Pekařství na "Šalďáku" v Liberci 

22.9. Město Česká Lípa, místo bude upřesněno 

25.9. Řeznictví "U Doležalů", Lomnice nad Popelkou 

28.9. 
Pěnčín u Jablonce, akce spojená se Svatováclavským 
trhem beranů 

1.10. Liberec, Den regionálních potravin 

 


