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MOJE ZEMĚ

Punc kvality v podobě tohoto 
regionálního označení dosud 

obdrželo 330 výrobků z pětinásobku 
přihlášených. Výběr elitních 
jihočeských potravin provádí 
nezávislá komise prostřednictvím 
bodovacího systému. Ucházet 
se o značku CHUTNÁ HEZKY. 
JIHOČESKY mohou pouze 
produkty vyrobené na území 
Jihočeského kraje. Největší šanci 
mají ty zrozené z maximálního 
podílu jihočeských surovin, výrobky 
lahodící oku, čichovým i chuťovým 
buňkám. Svou roli hraje také 
název a obal výrobku, vyjadřující 
regionální příslušnost, stejně jako 
aktuální dostupnost v maloobchodě 
nebo v přímém prodeji.

Ale nechme už promluvit Hanu 
Šťastnou a požádejme ji o pár tipů, 
kam za jihočeskými dobrotami 
zamířit a kde si je vychutnat.

„Kromě nákupu místních 
dobrot jako dárečků z cest, nebo 
jen k chutné svačině, doporučuji 
navštívit místní hospůdky, hotely, 
ale i osvědčené občerstvovací kiosky 
a zmrzlinové stánky. Osobně mám 
nejvíc ‚projedené‘ okolí Českých 
Budějovic a Hluboké nad Vltavou. Za 
vyhlášenou místní lahůdku považuji 
čerstvého okouna nebo kapra na 
všechny způsoby. Také kouskem 
zvěřiny, cmundou, kulajdou nebo 
žahourem si návštěvníci mohou 

umocnit lokální dojmy a zážitky,“ 
vyjmenovává paní Šťastná lákavé 
místní speciality a pokračuje 
v nápadech na cyklovýlety nejen 
s pivními zastávkami: „Dospělým 
‚pivomilným‘ cyklistům doporučuji 
naplánovat si trasu kolem 
Vrbenských rybníků se zakončením 
v Minipivovaru Kněžínek, nebo 
po exkurzi v českobudějovickém 

Kraj, kde
CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY

Velká příloha v tomto čísle našeho časopisu je 
věnována jihočeskému regionu. A co by to bylo za 
výlet do jižních Čech bez ochutnávky vyhlášených 
regionálních specialit. Energii vydanou jízdou 
na kole, pěším dobýváním historických památek 
nebo krocením dětí na lipenské pláži či v hlubocké 
zoo je ideální doplnit dobrotami z místních 
zdrojů. Které patří mezi ty „prověřené“ a kde na 
ně narazit, nám prozradila Ing. Hana Šťastná, 
ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského 
kraje. Tato profesní organizace již dvanáct let 
podporuje regionální výrobce potravin především 
prostřednictvím projektu, soutěže a značky 
s názvem CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY.

u Ředitelka Regionální agrární komory 
Jihočeského kraje Ing. Hana Šťastná.

u Ocenění finalisté letošního ročníku 
projektu CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY.
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Budvaru, samozřejmě po 
vystřízlivění, šlápnout do pedálů 
po proudu Vltavy, třeba se 
zakončením na terase nového 
pivovaru v hlubockém podzámčí. 
V městečku je též možné si ve 
výrobně Mauz nakoupit delikátní 
paštiky a u Zvánovců med ze 
zámeckých zahrad. Deset kilometrů 
odsud je mlsným výletníkům 
otevřený rodinný Lihovar Poněšice, 
jehož pětatřicetiprocentní medovka 
vloni získala značku CHUTNÁ 
HEZKY. JIHOČESKY. Poněšické 
likéry kvalitou uspokojí i velké 
fajnšmekry, stejně jako džemy 
od Vališů ze Zlivy, vltavotýnské 
lahůdky nabízené českobudějovickou 
Jednotou v Ternu nebo sušené 
hovězí maso z produkce firmy Corax 
Trading s.r.o., sídlící v jihočeské 
metropoli. Také jedinečné rybí 
saláty z výrobny Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích stojí za 
ochutnání,“ chrlí Hana Šťastná další 
osvědčené produkty od místních 
zemědělců a zpracovatelů, které 
uspěly v klání CHUTNÁ HEZKY. 
JIHOČESKY, a na závěr doplňuje 
tip na závěrečnou sladkou tečku: 
„Mrkvový dort od Stlukových 
z Českých Budějovic, nebo 
Lipánek z Madety je tím nejlepším 
završením nezapomenutelné 
návštěvy českobudějovického srdce 
Jihočeského kraje.“

Označení CHUTNÁ HEZKY. 
JIHOČESKY je tedy jasným 
signálem, že nemůžete šlápnout 
vedle. ■

K častým produktům 
přihlášeným do soutěže 
patří sýry.
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Projekt CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY 
i stejnojmennou soutěž realizuje 
od roku 2007 Regionální agrární 
komora za podpory Jihočeského kraje. 
Jeho cílem je propagace kvalitních 
potravin z jihočeské produkce. Produkty 
s označením CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY 
získávají mediální zviditelnění a systematickou 
marketingovou podporu, ke spotřebitelům se protekčně dostávají 
například formou veřejných ochutnávek a prodejů na zemědělských 
a potravinářských výstavách, na městských a obecních slavnostech, na 
farmářských trzích a veletrzích cestovního ruchu. Také mají vyšší šanci 
být součástí sortimentu malých prodejen i tržních řetězců. Jihočeská 
agrární komora pro potravináře z regionu pořádá také odborné semináře, 
společenské akce a hledá přímé odběratele jejich zboží.  
Podrobnosti na www.chutnahezkyjihocesky.cz.

p u Vítězka v kategorii cukrářských 
výrobků a její mrkvový dort.


