
Regionální potravina JM kraje
Značku Regionální potravina 

uděluje třináctým rokem Minis-
terstvo zemědělství nejkvalitněj-
ším zemědělským nebo potravi-
nářským výrobkům, které zvítězí 
v krajských soutěžích. Cílem je 
podpořit domácí producenty 
lokálních potravin a motivovat 
zákazníky k jejich vyhledávání 
na pultech obchodů, na farmář-
ských 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. V letoš-
ním roce se v Jihomoravském kra-
ji o značku ucházelo 154 produk-
tů od 33 výrobců. Více se dozvíte 
na www.regionalnipotravina.cz. 

„ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022“, jejíž kategorizace v historii 17. ročníků je bližší specifikům jižní Moravy. Tento systém více podporuje zájem 
i malých a výrazně specifických jihomoravských producentů o soutěž a o jejich prezentaci u spotřebitelů. 

Druhým kladem jihomoravského systému tzv. „ZLATÁ Chuť“ je, že všechny ostatní soutěžní výrobky, které splnily kvalitativní a soutěžní krité-
ria a byly hodnoceny, získávají právo užívat ochrannou (registrovanou) známku „Chuť jižní Moravy 2022“.

Hodnotitelská komise navrhla udělit značku Regionální potravina Jihomoravského kraje pro rok 2022 těmto výrobkům:

8 Mražené výrobky
Neobsazeno
9 Hotové výrobky - ostatní
Bořitovský hovězí guláš
ZEPO Bořitov, družstvo  
(Bořitov, okr. Blansko)
10 Ostatní potravinářské výrobky
Olej z vlašských ořechů
Chuť Moravy s.r.o. (Brno, Brno-město)
11 Nealkoholické nápoje
NEKTAR Meruňka
FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o.
(Stošíkovice na Louce, okr. Znojmo)
12 Alkoholické nápoje (kromě 
vína)
Marhulové pohlazení
Ing. Pavel Lacina  
(Velké Pavlovice, okr. Břeclav)

„...to nejlepší z plodů jižní Moravy...“Ocenění                    získali:

Jihomoravský kraj 

Kategorie: Výrobek a výrobce:
1. Masné výrobky tepelně 

opracované
PODKOVA
JOSEF JŮZA

2. Masné výrobky trvanlivé, 
tepelně neopracované, konzervy 
a polokonzervy

PANENKA S RŮŽOVÝM PEPŘEM
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ ŠTULPOVI

3. Sýry včetně tvarohu BIO ČERSTVÝ SÝR
MARKÉTA ŠEDIVÁ

4. Mléčné výrobky ostatní TUČIBOMBA
VERONIKA KROPÁČKOVÁ

5. Pekařské výrobky včetně 
těstovin

KAVÁRENSKÝ KOLÁČ
PRIFILOM

6. Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek

LASKONKA S KARAMELOVÝM 
KRÉMEM
MARTINA HARNOŠOVÁ

7. Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

NEKTAR MERUŇKA
FARMA U TŘÍ DUBŮ 

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě

ŠTRÚDLOVÉ JABLÍČKO EXTRA DŽEM
ZUZANA BOUDOVÁ

9. Ostatní OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
CHUŤ MORAVY

Ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 má právo užívat dvanáct regionálních výrobků

Prezentace výrobků, jejich 
ochutnávka a prodej : 

15. 10. 2022 Regionální 
potravina 2022 v rámci akce 

„Den za obnovu lesů“,  
Brno-Mariánské údolí

20.–23. 10. 2022 Go, Region tour 
a RegFoodFest 2022 na stánku 
Regionální agrární komory JMK, 

Výstaviště Brno

1

2

3

4
56

7

8

9

1 Pekařské výrobky
Kavárenský koláč
PRIFILOM s.r.o. (Brno, okr. Brno-město)
2 Cukrářské výrobky
Laskonka s karamelovým krémem
Martina Harnošová (Vracov, okr. Hodonín)
Višňová sněženka
Pekařství Křižák s.r.o. (Boleradice, okr. Břeclav)
3 Mléko a mléčné výrobky
Mazací koule
Ing. Veronika Kropáčková (Nelepeč, okr. Brno-venkov)
4 Maso a masné výrobky – tepelně opracované
Podkova
Josef Jůza (Březina u Tišnova, okr. Brno-venkov)

5 Maso a masné výrobky – trvanlivé, včetně tepelně 
neopracovaných masných výrobků
Salám s červenou řepou
POCTIVÁ MORAVSKÁ sociální podnik, a.s.
(Hodonín, okr. Hodonín)
6 Ryby a rybí výrobky
Pstruh lososovitý uzený studeným kouřem na kopru
Trnečka Smoked Fish s.r.o. (Brno, Brno-město)
7 Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
Štrúdlové jablíčko extra džem
Ing. Zuzana Boudová (Znojmo, okr. Znojmo)


