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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa 

 

Trenčín, 21. september 2015 

MňamFest už po 6. krát v Bánovciach nad Bebravou   

 

Najväčší farmársky festival na Slovensku, MňamFest, opäť spojil milovníkov 

gurmánskych špecialít a kulinárskeho umenia trenčianskeho regiónu. Mesto Bánovce 

nad Bebravou spolu s farmármi a potravinármi z regiónu usporiadali v sobotu 19. 

septembra 6. ročník ochutnávky tradičných slovenských jedál a pochutín – MňamFest 

2015. Na Námestí Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou sa tento rok predstavilo 

vyše 100 stánkov s jedlom a 150 muzikantov na 3 pódiách. 

 

MňamFest má veľký význam nielen pre našich poľnohospodárov a výrobcov 

kulinárskych špecialít, ale aj pre slovenských konzumentov. Slováci sa opäť začínajú 

vracať ku kvalitným domácim slovenským potravinám a výrobkom, o čom svedčí aj 

z roka na rok rastúci počet návštevníkov. 

 

Domácich výrobcov potravín ako aj prítomných poľnohospodárov a remeselníkov prišli 

podporiť viacerí verejní funkcionári. Okrem primátora mesta Bánovce nad Bebravou, 

Mariána Chovanca, nechýbal ani minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Ľubomír Jahnátek. „Mňamfest symbolizuje nielen konzumáciu kvalitných slovenských 

potravín, ale je aj o pracovných miestach a rozvoji vidieka. Ročne privážame potraviny 

za 3,5 miliardy eur, ktoré sú schopní naši poľnohospodári nahradiť. Preto si vysoko 

vážim myšlienku a prácu organizátorov, ktorí chcú takýmto spôsobom podporiť 

slovenských poľnohospodárov“, zhodnotil význam Mňamfest-u minister Jahnátek.  

 

Obdivovať tradičné remeslá, výrobu a ochutnávku tradičných slovenských jedál prišiel aj  

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Som veľmi rád, že toto 

podujatie oslavuje už 6. rok a jeho vysoká návštevnosť svedčí o tom, že to bol dobrý 

nápad takýmto spôsobom podporiť slovenských potravinárov,“ uviedol predseda TSK 

a vyzdvihol úspechy poľnohospodárov z Bánovecka, ktorí niekoľkokrát získali 

celoslovenské ocenenie najlepších farmárov. „Keďže mesto Bánovce nad Bebravou patrí 

do Trenčianskeho samosprávneho kraja, rozhodli sme sa podporiť toto podujatie určitou 

finančnou čiastkou,“ doplnil trenčiansky župan. 
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O výnimočnosti tohto podujatia, ktoré počas celého dňa moderoval Štefan Skrúcaný, 

presvedčil bohatý kultúrny program a množstvo sprievodných atrakcií pre deti 

i dospelých.   
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