KATALOG OCENĚNÝCH VÝROBKŮ 2021

MILÍ
PŘÁTELÉ,...
máte rádi dobré jídlo? Máte rádi kvalitní a zároveň
bezpečné potraviny z pohledu původu surovin a procesu jejich zpracování? Pokud jsou Vaše odpovědi kladné,
o čemž ostatně nepochybuji, držíte v rukách tu správnou
publikaci. Tedy katalog vítězných výrobků již 15. ročníku
potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje.
Velmi mne těší, že na území Pardubického kraje máme
tak velké množství šikovných výrobců. A jsem moc rád,
že mnozí z nich se pravidelně aktivně účastní naší potravinářské soutěže.
Pardubický kraj přispívá již řadu let každoročně několika
miliony korun ze svého rozpočtu na provoz vesnických
prodejen. Naši podporu obchodů na venkově jsme teď
nově přímo provázali s podporou regionálních potravin.
Dokonce konkrétně těch, které získaly ocenění MLS
Pardubického kraje.
Tato potravinářská soutěž se tak stává díky své historii jedním ze základních kamenů pro celkový systém
podpor, který chceme v budoucnu v rámci našeho kraje
efektivně rozvíjet. Děkuji proto všem, kteří se na úspěšné organizaci soutěže MLS Pardubického kraje v minulých letech podíleli.
Navíc jsme připravili také systém finančních bonusů
pro ty provozovatele prodejen, kteří budou aktivně
nabízet produkty vyrobené v Pardubickém kraji, tedy

regionální potraviny. Vážím si toho, že na rozdíl od jiných, kteří o podporách jen mluví, my děláme konkrétní
kroky.
U příležitosti vydání letošního katalogu vítězů MLS Pardubického kraje Vás chci požádat o podporu poctivých
českých zemědělců a potravinářů. Jak? Tím, že budeme vyhledávat a kupovat jejich produkty vždy, když to
bude jen trochu možné.
Kupujme kvalitní a bezpečné české regionální potraviny.
To je totiž to nejlepší, co můžeme udělat pro sebe i pro
naše děti.
Přeji Vám hezké dny, pevné zdraví a dobrou chuť!
–––––
Miroslav Krčil
radní Pardubického kraje pro venkov,
zemědělství a životní prostředí

pardubickykraj
pardubickykraj1
www.pardubickykraj.cz

VÁŽENÍ
SPOTŘEBITELÉ,...
právě otevíráte katalog oceněných výrobků 15. „půlkulatého“ ročníku soutěže MLS Pardubického kraje 2021
o nejlepší potravinářský výrobek.

Děkuji výrobcům, kteří i v této nelehké době vytvářejí
kvalitní a chutné potraviny a děkuji i Vám zákazníkům
za to, že preferujete tuzemské výrobky.

Rádi bychom Vám touto cestou představili to nejlepší
z našeho kraje – výrobky, které uspěly v letošním ročníku
soutěže. Z téměř stovky přihlášených výrobků pocházejících z tuzemských surovin a vyrobených zde v Pardubickém kraji odborná komise vybrala 22 nejlepších.

Pokud byste se o soutěži a výrobcích v našem kraji rádi dozvěděli více, navštivte naše webové stránky
www.mlspardubickehokraje.cz a aby Vám neunikla žádná akce, sledujte facebookové stránky Agrovenkova.

Těší mne, že je v našem kraji opravdu velké množství
výrobců produkujících kvalitní a bezpečné potraviny.
Pojďme je společně podpořit zakoupením jejich produktů. Nejen, že získáme kvalitní výrobek, ale podpoříme tím
i zaměstnanost v kraji a díky kratší přepravě potravin šetříme životní prostředí. Važme si našich poctivých zemědělců a výrobců potravin, vykonávají nelehké povolání,
které je pro nás nepostradatelné. Zajišťují, abychom na
našem stole měli vždy kvalitní a čerstvé potraviny.

MLSEJTE S NÁMI
–––––

Ing. Petra Vaňousová
ředitelka Agrovenkov o.p.s.

Ráda bych touto cestou poděkovala Pardubickému
kraji, který tento projekt dlouhodobě podporuje a také
všem, kteří se podílejí na organizaci soutěže a realizaci
doprovodných akcí, kde se mohou návštěvníci s našimi
výrobci seznámit a ochutnat jejich výrobky.
Poděkování patří také fotografce Daniele Pochopové za
profesionální fotografie výrobků a firmě TIPO creative s.r.o.
za vytvoření a tisk tohoto katalogu.
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HAMBURGEROVÁ
HOUSKA
Štika Moravská Třebová, s.r.o.
Houska je sladší, vysoká, nadýchaná, kulatého tvaru
a hnědé barvy s posypem. Ten tvoří sezamové či
lněné semínko světlé barvy, aby vynikl barevný kontrast s kůrkou. Výrobek je složen: pšeničná mouka,
máslo, vejce, mléko, cukr, kvasnice, citronová kůra,
sůl a sezamové nebo lněné semínko.
Hamburgerová houska vznikla během pandemie
COVID-19, kdy provozovatel venkovské hospůdky
využil svých znalostí pekaře a zůstal se svými zákazníky v kontaktu prostřednictvím produktu, který
lze prodávat „přes okénko“.
–––––
Údolní 1609/26, 571 01 Moravská Třebová
775 255 145 / info@u-stiky.cz / www.u-stiky.cz

100% ŽITNÝ CHLÉB
Medovinka, s.r.o.
Jde o plně přírodní produkt, kde se ke kypření používá žitný kvas. Chléb neobsahuje žádné umělé látky
ani droždí. Vyrábí se ze 100% žitné mouky, která
obsahuje více minerálních látek, stopové prvky
a lépe stravitelné sacharidy.
Dodané olejniny zvyšují nutriční hodnotu výrobku,
jde především o mastné oleje, minerální látky
a enzymy. Mezi hlavní suroviny patří žitná mouka
chlebová, žitná mouka výražková, voda, sezam, len,
dýně, slunečnice, sůl a kmín. Kombinace surovin
zajišťuje kvalitní zdravý chléb vykazující vysokou
vláčnost i několik dní po vyrobení.
–––––
Sobětuchy-Vrcha 401, 537 01 Chrudim
603 827 433 / marcel.gregor@seznam.cz /
www.medovinka.eu
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SLUNEČNICOVÝ CHLÉB
Zemědělské družstvo
Rosice u Chrasti
Slunečnicový chléb je vyráběn ručně, peče se ve
formách a na povrchu se zdobí směsí slunečnicových semínek. Pšeničná a žitná mouka pro výrobu
chleba pochází z vlastní produkce obilí, které mele
mlýn v Janderově.
Chléb je lahodný, vláčný, s vypečenou kůrkou
a slunečnicovými semínky na povrchu i uvnitř.
–––––
Synčany 34, 538 62 Rosice u Chrasti
469 667 308 / zd.rosice@rosice-zd.cz / www.rosice-zd.cz /
www.facebook.com/zd.rosice

LOVECKÁ KLOBÁSA
Řeznictví a uzenářství
Oldřich Čejka, s.r.o.
Středně hrubá klobása naplněná do šitého obalu.
Zvěřinový výřez tvoří polovinu složení výrobku,
druhou polovinou jsou vepřové boky. Chuť je typická
pro lovecký salám s přídavkem hrubého pepře.
Maso pochází z chovu od lokálních dodavatelů.
–––––
17. listopadu 108, 530 02 Pardubice
469 310 499 / sekretariat@reznictvicejka.cz /
www.reznictvicejka.cz /
www.facebook.com/reznictvioldrichcejka
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KMÍNOVÁ PODKOVA
Řeznictví a uzenářství
Oldřich Čejka, s.r.o.
Pečlivě vybrané části vepřové kýty a libových vepřových boků smíchaných se směsí kvalitního koření,
kmínu a pepře. Kmínová podkova obsahuje 66 %
vepřového masa.
Salámové střevo uvázané do tvaru kolečka váží
700 g.
–––––
17. listopadu 108, 530 02 Pardubice
469 310 499 / sekretariat@reznictvicejka.cz /
www.reznictvicejka.cz /
www.facebook.com/reznictvioldrichcejka

TLAČENKA SVĚTLÁ
LIBOVÁ
Josef Morávek – Řeznictví
a uzenářství
Tradiční zabijačkový masný výrobek. Je přirozeně
bezlepkový, neobsahuje náhražky a přidané látky
jako jsou stabilizátory, dusitany a barviva. V nákroji
je hrubozrnná mozaika, kterou tvoří vařené libové
vepřové maso a vepřové droby, masný výrobek
s vůní po česneku a majoránce.
Zákazník si může objednat po kusech, půlkách
nebo je možno i po plátcích tlačenky.
–––––
Vračovice-Orlov 27, 566 01 Vysoké Mýto
465 483 125 / info@moravek-reznictvi.cz /
www.moravek-reznictvi.cz / www.moravek-grilservis.cz /
www.moravek-zabijackyuvas.cz /
www.facebook.com/reznictvi.moravek
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SLANINOVÁ
MARMELÁDA
Lukáš Kvapil
Na výrobu slaninové marmelády je potřeba uzený
vepřový bok, cibule, česnek, jablečný ocet, cukr,
bourbon a voda. Marmeláda se tepelně upravuje
pomalým vařením. Hodí se do hamburgerů nebo jen
tak na opečený toast.
Balení lze zakoupit po 200 g ve sklenici.
–––––
Oldřiš 292, 569 82 Borová u Poličky
607 586 872 / kvapillukas@centrum.cz

UZENÝ ROLOVANÝ
BOK
Řeznictví Sloupnice, s.r.o.
Pro výrobu uzeného rolovaného boku je použita
partie boku, kde se nacházejí žebra. Vykostěním
žeber a stažením kůže vznikne obdélníkový plát
masa o žádané rovnoměrné struktuře, kde se střídá
libové maso a tuk.
Připravené pláty masa se po naložení smotají do rolády. Dosáhne se tak rovnoměrné struktury a kresby
na řezu hotového výrobku, kde se střídá pruh růžového masa a smetanově bílého tuku. Nesmí chybět
chuť a vůně po kouři z bukového dřeva.
–––––
Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice
465 549 300 / reznictvi@zdsloupnice.cz /
www.reznictvi-sloupnice.cz /
www.facebook.com/Reznictvi.Sloupnice
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SELSKÁ PAŠTIKA
S BRUSINKAMI
Zemědělské družstvo
Rosice u Chrasti
Selská paštika je vyrobená z masa pocházejícího
z vlastního chovu s přídavkem proslazených brusinek. Má hrubší konzistenci a příjemnou chuť lehce
nasládlou po brusinkách. Obsahuje 85 % masa
a maximálně 40 % tuku.
Hotový výrobek se prodává ve skle.
–––––
Synčany 34, 538 62 Rosice u Chrasti
469 667 308 / zd.rosice@rosice-zd.cz / www.rosice-zd.cz /
www.facebook.com/zd.rosice

SELSKÝ PAŘENÝ SÝR
ČESNEKOVÝ PEPŘ
Střední škola zemědělská
a veterinární Lanškroun
Sýry jsou vyrobené z neodstředěného mléka ze
školního statku a vyrábí je studenti ručně. Skládá
se z kravského mléka, mlékárenské kultury, syřidla,
chloridu vápenatého, jedlé soli a kořenící směsi
(pepř a česnek).
Výrobky je možné zakoupit v prodejně ve školním
kiosku a na akcích školy.
–––––
Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
737 918 595 / mlekarna@szes-la.cz
www.szes-la.cz / www.facebook.com/SZeS.Lanskroun
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ČERSTVÝ BIO KOZÍ SÝR
OCHUCENÝ – KOPR
Ing. Jitka Píchová
Kozí mléko pochází z vlastního chovu v ekologickém
režimu. Je zpracováno ručně ve velmi malém množství v minisýrárně. Pro výrobu jsou použity základní
suroviny – kozí bio mléko, kefírová kultura, bio kopr,
sůl, chlorid sodný a mikrobiální syřidlo.
Sýr je vyroben z nestandardizovaného mléka.
–––––
Horní Ředice 35, 533 75 Horní Ředice
603 348 816 / bio-zelenina@seznam.cz /
www.bio-zelenina.cz

SÝR NA GRIL
Diana Houdová
Sýr na gril je vyroben z kravského mléka, sýrařské
kultury a soli. Mléko pochází výhradně od vlastních
dojnic plemene Jersey. Jejich mléko je vyhlášené
vysokou tučností a tzv. “mandlovou chutí”.
Minimlékárna nabízí zákazníkům mléko, sýry, tvarohy,
jogurty, kefíry a další.
–––––
Na Okrajích 156, 530 02 Spojil
775 614 618 / diana.apolenka@seznam.cz
www.apolenka.org /
www.facebook.com/statekApolenka
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PERNŠTÝNSKÝ BOCHNÍK
S PÍSKAVICÍ
Petr Souček
Pernštýnský bochník s pískavicí je polotvrdý zrající
sýr typu gouda. Sýr je vyrobený z kravského mléka,
mlékárenské kultury, semínek pískavice, mořské soli
a stopového množství CaCl2.
Mléko pochází z tradičního českého plemene červená straka z místního chovu v Tuněchodech.
–––––
Kunětická 105, 530 09 Pardubice
778 153 485 / info@mlekarnajuliana.cz
www.mlekarnajuliana.cz /
www.facebook.com/mlekarnajuliana

SUŠENÝ SÝR NIVA
NATURA
Creative Sense, s.r.o.
Suroviny na výrobu Vikingovy pravé sušené pochoutky – Sušeného sýru Niva Natura pochází
z České republiky. Jsou to tzv. ‘Bohemky’, což je
první a jediný český druh sušeného masa a sýrů
u nás.
Můžete si zakoupit v jakémkoli množství od
30–500 g přes internet, v kamenných prodejnách
nebo u obchodních zástupců.
–––––
Chmelová 435, 566 01 Vysoké Mýto
733 446 888 / creativesense@creativesense.cz
www.vikingbrands.cz
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JSEM PECKA
SIRUP HRUŠKA
Jsem Pecka
Sirup hruška obsahuje 60 % hrušek, vodu, cukr,
směs koření a kyselinu citronovou. Poctivost sirupů
spočívá v lisování ovoce a zeleniny za studena. Díky
tomu si zachovávají všechny cenné látky a vitamíny.
Sortiment čítá více než 30 druhů sirupů. Ty jsou plněny do skleněných lahví o obsahu 0,33 l, 0,5 l a 1 l.
Sirupy Jsem Pecka můžete nakoupit na trzích, jarmarcích, na scuk.cz a jsou dodávány do vybraných
restaurací.
–––––
Přestavlky 87, 538 62 Přestavlky
605 966 692 / ivan@baborak.cz
www.jsempecka.cz / www.facebook.com/JsemPecka

OŘECHOVKA
OŘECHOVÝ LIKÉR
FONTICULUS, spol. s r.o.
Ořechovka je vynikající přírodní likér, který se kromě
své neopakovatelné hořko-sladké zemité chuti
a nezaměnitelné vůni, může pochlubit i vynikajícími
vlastnostmi na trávicí trakt a je obecně považována za nejtradičnější a tím pádem i léty prověřený
žaludeční likér.
Zajímavostí je, že se pro její výrobu, na rozdíl od
jiných likérů s podobnou technologií, používají
nezralé plody ořešáku v kombinaci s jedinečným
mixem bylin. Zelené vlašské ořechy pocházejí
z vlastních stromů.
–––––
Sudličkova Lhota 1, 565 01 Choceň
777 050 176 / lihovar@sudlicka.cz
www.sudlicka.cz / www.facebook.com/sudlicka
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KEFÍROVÁ ZMRZLINA
APOLENKA
Diana Houdová
Pro výrobu zmrzliny používáme farmářské produkty
(mléko, jogurty, kefír) místní výroby. Ty se vyznačují
typickou mandlovou chutí mléka krav plemene
Jersey. Zmrzlinu můžeme zakoupit v přímém prodeji
ze zmrzlinového stroje do kornoutku či kelímku.
Špachtlovaná zmrzlina se na statku vyrábí v nově
otevřeném bistru Chlívek.
–––––
Na Okrajích 156, 530 02 Spojil
775 614 618 / diana.apolenka@seznam.cz
www.apolenka.org / www.facebook.com/statekApolenka

FIT MALINOVÁ ZMRZLINA
S BAZALKOU
BEZ PŘIDANÉHO CUKRU
Josef Branda
Zmrzlina U Pepeho
Malinový sorbet s bazalkou bez přidaného cukru
obsahuje 60 % malin, 30 % vody, 10 % fruktózy
(ovocný cukr) a lístky bazalky. Je vhodný pro vegany,
bez umělých barviv, laktózy a bez lepku. Josef Branda se zaměřuje na tradiční ruční řemeslnou výrobu
ovocných a smetanových zmrzlin z regionálních
produktů.
Holická zmrzlina U Pepeho denně nabízí 6 druhů
točených zmrzlin vlastní výroby.
–––––
Ottmarova 1 172, 534 01 Holice
724 580 325 / josef.branda@seznam.cz
www.upepehoholice.cz
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DEZERTNÍ MEDOVINA
ŽELEZNOHORSKÁ HOŘKÁ
TRIKAM Nasavrky, s.r o.
Základem medoviny jsou ryze přírodní látky bez
přidaných umělých barviv a příchutí. Proces kvašení
probíhá v dřevěných sudech. Výroba medoviny trvá
minimálně 6 měsíců.
Dezertní medovinu si můžeme zakoupit v obchodech a restauracích v regionu nebo prodejně Včelka
v areálu SOUV v Nasavrkách. Prodává se v 0,5 litrových
skleněných lahvích.
–––––
Slatiňanská 23, 538 25 Nasavrky
604 414 928 / lojda@souvnasavrky.cz

VERONIKA 10%
BLOND ALE
Armat, spol. s r.o.
Světlé svrchně kvašené výčepní pivo vyrobené ze
dvou světlých sladů a dvou amerických chmelů.
Obsah alkoholu je 4,0 %. Prodává se v 1 litrových
PET lahvích.
Pivo je možné zakoupit v pivovaru a restauraci
Faltus v České Třebové. Dále zaváží do prodejen
a pivoték.
–––––
Řetová 82, 561 41 Řetová
602 615 309 / armat@armat.cz
www.pivovar-faltus.cz /
www.facebook.com/RestauracePivovarFaltus
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RYCHTÁŘ RATAJ
Pivovar Rychtář, a.s.
Rataj je 4x chmelený ležák. Při jeho výrobě se
používá speciální odrůda aromatického chmele
Cascade a také metoda tzv. “chmelení za studena”,
kdy se chmel přidává do piva dodatečně až v průběhu dokvašení v ležáckém sklepě. Výsledkem je
výraznější chmelové aroma, skvěle vyvážená chuť
se sladovou plností a vyšší hořkost piva.
Obsahuje 5 % alkoholu.
–––––
Resslova 260, 539 01 Hlinsko
603 182 986 / milan.moravek@rychtar.cz
www.rychtar.cz / www.facebook.com/rychtarpivovar

STB – STARÝ TVRDÝ
BOCHNÍK
Veselka Litomyšl s.r.o.
Jedná se o světlé výčepní pivo o stupňovitosti 10,5%
EPM vyráběné v jednom z nejmenších pivovarů
v Pardubickém kraji. Nepasterizované a nefiltrované
pivo vařené na dva rmuty s obsahem alkoholu 3,8 %.
Při výrobě jsou použity dva druhy sladů – plzeňský
a bavorský. Přibližně jedna třetina sladového sypání
je nahrazena sušeným chlebem. Jedná se o zbytkový
kváskový chléb, který si v pivovarské restauraci sami
pečou.
Pivo se vyznačuje lehkou hořkostí v doznívání.
–––––
T. Novákové 64, 570 01 Litomyšl
775 998 869 / veselka@lit.cz
www.litomysl-veselka.cz
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Josef Morávek – Řeznictví a uzenářství
Řeznictví Sloupnice s.r.o.

Zabijačkové kroupy - barevné

Marta Komárková

Čokoládový dortík s višněmi

Vepřové koleno Sous Vide

Angelika Čížková

Mrkvový dort

Sloupnická hovězí šunka

Medovinka s.r.o.

Škvarková placka

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek

Šunková tlačenka

Iveta Kopajová

Kozí sýr Jack s pepřem

Michaela Kinterová

Med květový smíšený

Střední škola zeměděl. a veter. Lanškroun

Selský čerstvý sýr – nakládaný

Josef Branda

Jahodová zmrzlina

Ing. Jitka Píchová

Čerstvý bio kozí sýr s pažitkou

Jana Kolrusová

Ranní úsvit

Květná zahrada z.ú.

Zrající sýr „Gouda“

Jana Baboráková

Sirup JSEM PECKA - fenykl, citron, pomeranč

Ivana Bakrlíková

Hřebečská medovina Wood aged

Diana Houdová

Sýr farmářský

Pivovar Rychtář, a.s

Rychtář Natur

Ranč Bělečko Agro s.r.o.

Bio zakysaná smetana z Bělečka

VESELKA LITOMYŠL s.r.o.

Bedřichova jedenáctka polotmavá

Bio čerstvý kozí sýr z Bělečka

ARMAT s.r.o.

Kendy 12% APA

Bio čerstvý kozí sýr s česnek. z Bělečka

Milota 11% Red Ale

Kravský sýr Balkán

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Selský jogurt meruňkový 200 g

Štika Moravská Třebová s. r. o.

Hamburgerová houska

Medovinka s. r. o.

100 % žitný chléb

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Slunečnicový chléb

Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka s. r. o.

Lovecká klobása
Kmínová podkova

Řeznictví Morávek

Tlačenka světlá – libová

Lukáš Kvapil

Slaninová marmeláda

Řeznictví Sloupnice s. r. o.

Uzený rolovaný bok

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Selská paštika s brusinkami

Jsem Pecka s. r. o.

JSEM PECKA sirup hruška

FONTICUKUS s. r. o.

Ořechovka – ořechový likér

Diana Houdová

Kefírová zmrzlina Apolenka

Josef Branda

Fit malinová zmrzlina s bazalkou bez cukru

Střední škola zeměděl. a veter. Lanškroun

Selský pařený sýr – česnekový pepř

TRIKAM Nasavrky s. r. o.

Dezertní medovina Železnohorská hořká

Ing. Jitka Píchová

Čerstvý bio kozí sýr – kopr

ARMAT s. r. o.

Veronika 10 % blond ale

Diana Houdová

Sýr na gril

Pivovar Rychtář a. s.

Rychtář Rataj

Petr Souček

Pernštýnský bochník s pískavicí

STB – Starý tvrdý bochník

Creative Sense s. r. o.

Sušený sýr Niva Natura

Veselka Litomyšl s. r. o.
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