TISKOVÁ ZPRÁVA
GASTRO FOOD FEST NA ZAHRADĚ ČECH
Litoměřice, 06. 10. 2015
Již příští víkend proběhne na výstavišti Zahrada Čech poslední akce letošního roku – GASTRO FOOD
FEST 2015.
Letošní třetí ročník sebou přinese řadu novinek:
První novinkou je změna organizátora – společnost Zahrada Čech s.r.o. se díky předchozím dvěma
úspěšným ročníkům dohodla s původním provozovatelem na odkupu práv této akce. Úzká spolupráce
se společností DreamPRO s.r.o., díky jejich bohaté zkušenosti, ovšem bude pokračovat i při dalších
ročnících.
Druhou změnou je délka festivalu, z původního třídenního konceptu jsme pro letošní rok zvolili
víkendovou podobu.
Třetí změna souvisí s tou předchozí, po zkrácení doby konání festivalu jsme ale prodloužili otevírací
dobu na sobotní den, a to od 10 do 20 hodin. Chceme tak návštěvníkům nabídnout možnost
příjemně strávit podvečerní čas s nabídkou chutné kuchyně a lahodného pití.
Čtvrtou novinkou je rozšíření nabízeného sortimentu, při letošním ročníku otevíráme sekci
doplňkového prodeje, který spočívá v nabídce zboží do kuchyně – nádobí, parní hrnce, speciální
vakuované suroviny,…
A poslední novinkou letošní festivalu je rozšíření zábavy, kromě kuchařských es a prezentace
vybraných restaurací nejen ze Severu Čech, zpříjemní chod festivalu doplňkový kulturní program. Na
třetím venkovním podiu vystoupí známé místní kapely – Rosťa Pechoušek, Expres Ltm_Pha v podání
Marka Ženkla, kapela ATYP nebo kapela Fonotest a každý den navíc zazpívá své muzikálové hity
Daniela Šinkorová.
Příští víkend 17. a 18. 10. 2015 zažijí návštěvníci kulinářské umění předních restaurací nejen ze
Severu Čech. Oslní je cooking show uznávaných kuchařských mistrů. Budou moci degustovat lahodná
česká, moravská i zahraniční vína. Minipivovary představí své speciální edice piv a chybět nebudou
ani prodejci delikates a doplňkového sortimentu. Vše pod významnou záštitou Asociace kuchařů a
cukrářů ČR.
Podtitul GASTRO FOOD FESTU na Zahradě Čech je „Gastronomie z celého světa na jednom místě“.
Představí se kuchyně mexická, italská, francouzská, americká, řecká, japonská a samozřejmě tradiční
česká. Specialitou bude molekulární kuchyně, snoubení vína a paštik, velká sýrová nakládačka a
mnoho dalšího. Ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most se představí vítězné regionální
potraviny v kategorii Regionální potravina Ústeckého kraje 2015 a potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče.

Hlavními kuchařskými hvězdami letošního GASTRO FOOD FESTU budou:
Jeden z dua Kluci v akci Filip Sajler, legenda české poctivé kuchyně Jaroslav Sapík, porotce z první
části soutěže Master Chef Radek Šubrt, vítěz TV soutěže Na nože Robert Zatloukal, kuchař pořadu
Když vaří táta Martin Polačko, Marek Svoboda, Lukáš Uher, Jan Heřmánek a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

