2. listopadu 2010
Svatý Jan pod Skalou
Na konci října se na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze konal první Regionfest.
Na Regionfestu se představili desítky regionálních výrobců a zemědělců, kteří obdrželi
ocenění v projektu Regionální potravina. Byla možnost zde ochutnat a nakoupit
například přírodní ovocné šťávy, zeleninu, pečivo, pivo, sýry, cukrářské a mléčné
výrobky a další pochoutky.
S podporou spotřeby regionálních potravin přichází Ministerstvo zemědělství.
Projekt má podle ministra zemědělství Ivana Fuksy pomoci českým zemědělcům a
potravinářům uvést na trh jedinečné tuzemské potravinářské výrobky a zároveň
podpořit zaměstnanost na venkově. "Chceme také, aby se spotřebitel zajímal o to, odkud
výrobek pochází," uvedl Fuksa. Jednotlivé regionální produkty by měly být podle něj k
dispozici zejména v menších prodejnách potravin a také v síti čerpacích stanic, avšak
pouze v těch, které jsou na území regionu, odkud potravina pochází.
Ministerstvo zemědělství stojí u zrodu podpůrné propagační kampaně, která
spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky.
kampaně je i nově vytvořená značka „Regionální potravina“, kterou budou
výrobci a prodejci umísťovat na své výrobky. Tato propagační kampaň
z několika důvodů.

má seznámit
Součástí této
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Prvním z nich je snaha prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální
potraviny. V současnosti je náš trh zaplaven velkým množstvím levných potravin z celého
světa, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě.
Naopak potraviny vyráběné v našich domácích podmínkách mohou mít spotřebitelé i
kontrolní inspekce mnohem lépe na očích a často mohou (pomyslně) vidět i do zákulisí jejich
zrodu. Tím následně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých
potravinových produktů na vysoké úrovni.
Dalším důvodem pro preferenci regionálních potravin je fakt, že tyto potraviny jsou díky
krátkým distribučním cestám mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké
dálky. Čerstvější regionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chuť i cennější nutriční
vlastnosti. Důležitá je rovněž skutečnost, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně
je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě.
Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora
zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak
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představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. Všechny uvedené
důvody jasně dokumentují důležitost propagace regionálních potravin a naše země se tímto
krokem připojuje k řadě vyspělých států, které podobné podpůrné programy již delší dobu
úspěšně využívají.

Logo s motivem krajiny a popisem kraje podtrhuje původ potraviny, a tak podporuje region
z kterého produkt pochází. Stylizovaná příroda v logu evokuje svou jednoduchostí čistotu a
kvalitu výrobku, která se dostává ke spotřebiteli. Základní varianta loga se skládá z grafické
části – symbolicky zobrazená krajina v kruhu s typickým zeleným zoubkovaným okrajem –
a z časti textové – na stuze umístěném nápisu „Regionální potravina“.
Celkem 71 potravin získalo od odborných porot v jednotlivých krajích právo používat značku
Regionální potravina.
Ve Středočeském kraji byly oceněny výrobky výrobců z Kostelce nad Černými lesy (Boneco
a.s.), Starého Kolína (Baše & spol. s.r.o.), Benešova (Pivovar Ferdinand a.s., Pinko a.s.),
Poděbrad (Fiala Milovice s.r.o.), Cvrčovic (Cvrčovická pekárna s.r.o.).
Věříme, že příště budou mezi oceněnými potravinami i výrobky od výrobců z Berounska.

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve Svatém Janu
pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na
adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle
314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace
můžete nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.
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