Buďte v obraze s novým gastroprůvodcem jižní Moravou
6.10.2022
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava opět představuje nejlepší gastropodniky regionu v novém
tematickém průvodci GOURMET JIŽNÍ MORAVA 2022. Slavnostní vyhlášení třetího ročníku
společně s šestým ročníkem GOURMET BRNO 2022, jehož nositelem je TIC BRNO, proběhlo ve
čtvrtek 6. října v Hale Industra v areálu Nové Zbrojovky.
„Turisté již v dnešní době spojují své výlety do regionu s gastrozážitkem. A právě proto mapujeme
kvalitu a pestrost nabídky napříč jižní Moravou v projektu GOURMET. V našich výstupech a aktivitách
pak k návštěvě turistické atraktivity přidáváme i porci tipů na skvělou gastronomii, kterou je kraj
vyhlášený. V letošním roce navíc přidáváme tipy na Podniky na kolečkách,“ řekla ředitelka Centrály
cestovního ruchu Jižní Morava Martina Grůzová.
Systém výběru je stejný jako u minulého ročníku. Možnost nominovat měla i letos široká veřejnost.
Gastro fanoušci, gurmáni, spokojení zákazníci, také starostové a zástupci organizací cestovního ruchu.
Z těchto nominací bylo vybráno celkem 43 podniků v pěti kategoriích. Vždy tříčlenná hodnotící
komise složená z nezávislých odborníků, novinářů nebo influencerů následně tato místa navštívila.
Mezi nimi se objevil například šéfkuchař Long Story Short Štěpán Danihel, redaktorka a šéfkuchařka
Darina Sieglová, Food blogeři Petr a Gábi z P&G FOODIES, Martin Vašíček, který právě letos získal 2
zlaté hvězdy na Grat Taste Awards! nebo třeba sládek pivovaru Obora, Martin Novák.
„Motivací pro podniky zapojit se do tohoto projektu není jen propagace, ale také zpětná vazba našich
hodnotitelů, kteou jim GOURMET poskytuje. Každoročně je úkolem hodnotitelů posoudit každý podnik
pohledem návštěvníka, sledovat nejen kvalitu a chuť jídla, ale také přístup personálu, služby a
atmosféru místa. Každá kategorie má sice svého vítěze, ale primárně jde o dialog s poskytovateli
gastrolužeb a další službu pro turistu. Tomu díky průvodci nabídneme výběr toho nejlepšího, co při
cestách po jihu Moravy může ochutnat,“ dodala Grůzová.
V tištěném průvodci, který bude k dostání zdarma v informačních centrech a na dalších místech
v regionu, jsou podniky v dané kategorii řazeny abecedně s vyznačeným vítězem. Více o oceněných
podnicích najdete také na webu www.gourmetjiznimorava.cz. K tištěné i online verzi je k dispozici
anglická a německá mutace.

Restaurace: Restaurace Víno Šílová (Mikulov)
Amande (Hustopeče), Burgr´s Club (Lednice), Chateau Petit (Hlohovec), Na Humpolce (Tišnov),
Picérka Restaurant & Pizza (Jaroslavice), RAF House (Ivančice), Zlatá terasa (Valtice)
Bistra: Pedro‘s Streetfood Bistro (Mikulov)
Bystrá Židle (Židlochovice), Fredy´s (Břeclav), KUK Bistro (Mikulov), Mezi Bulky (Břeclav), Panelka
(Luleč), Prostě Burger (Kyjov), U Černého Berana (Zbraslavec)

Kavárny a cukrárny: půlnapůl (Znojmo)
Balance coffee & wine (Znojmo), Café Hostina (Valtice), Coffee first (Dolní Kounice), Coffee Square
(Lednice), Dvorek :: café wine bistro :: Bořetice, Fabrica de café (Hodonín), Kafé v kině (Veselí nad
Moravou), KaKaBu café (Boskovice), Pražírna (Kyjov)
Vinařství a vinné galerie: Vinařství Válka (Nosislav)
Baraque wine gallery (Velké Pavlovice), Dvorek jako víno (Bulhary), Korek vinný bar & bistro
(Mikulov), Sonberk (Popice), Vican Wine (Mikulov), Vinařství Spielberg (Archlebov), Vinařství Škrobák
(Čejkovice), Vinotéka Botur (Strážnice)
Pivnice a pivovary: Vorkloster (Předklášteří)
Čechův dvůr – pivovar Louka (Louka), Frankies (Břeclav), Kyjovský pivovar (Kyjov), Mezi Vraty
(Sedlec), Pivovarská ReZtaurace (Znojmo), Řemeslný minipivovar Dubňák (Dubňany), Zmolský pivovar
(Višňové)
Podniky na kolečkách:
Mezi řádky, Vinice, Coucou Pastrami, Pedro´s, Kar Bar, Rybka´s café, Yala Bar, Průjezd 32
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Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. (CCR JM):
Byla zřízena v roce 2005 jako zájmové sdružení právnických osob, které má za úkol koordinaci rozvoje cestovního
ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy
udržitelného rozvoje. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Svaz obchodu a cestovního
ruchu České republiky.
Úkolem centrály je propojování a koordinace aktivit osob zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu s cílem
poskytnout návštěvníkům regionu komplexní služby, zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost
jižní Moravy.

