Prodejce
Apeleka, s.r.o.
Bednář Oldřich
Bioapatyka s.r.o.

Sortiment

Prodej syrového kravského mléka a doplňkového sortimentu
sazenice bylinek a koření
prodej bio čajů a bio koření od čejkovické firmy Sonnentor, dále ve svém sortimentu nabízí
přírodní doplňky stravy a další bio potraviny, bylinné čajové směsi, bylinkové sirupy.
Bronislav Kašpárek
uzenářské fermentované specialitky
Česká chuťovka 2011. Koření volně ložené bez soli a glutamátu, bylinkové směsi a čaje "Doktor
Davídkovo koření s.r.o.
čaj" volně ložené.
Drůbežárna Bařice
domácí vajíčka
Ďurčo Luboš – výroba sýrů
Ovčí sýr, brynza, korbačíky, oštěpky, žinčica a jiné druhy sýrů
Heliavita s.r.o.
marmelády, ovocné šťávy dle sezóny
Ing. Ondřej Kresa, Zahradnictví okrasné listnaté a jehličnaté rostliny - čarověníky
Brno
Jarmila Kozáková
frgály
Josef Nejedlý
Luštěninové výrobky Damodara
KOBZIK s.r.o.
Nepasterizovaná a nefiltrovaná přírodní piva Richard vyráběná dle klasických receptur za použití
pouze kvalitních českých surovin. 2. a 3.místo v soutěži o nejlepší pivo Oslavanských soutěží
2010 (světlé a pšeničné pivo), 3.místo o nejlepší Pohádkové pivo 2012 (medový speciál), Test
velikonočních piv - Vítěz testu - Zelené pivo Richard.
Ladislava Sedláčková
čerstvé smažené bramborové lokničky
Lucky Service, s.r.o.
Trdelník, pečený dle původních receptur na dřevěném uhlí
Maspro, s.r.o.
Tradiční uzenina z Hodonína. Ocenění - přední místa na soutěžích na regionální úrovni.
Mgr. Vladimíra Langrová
biomedy, Lažanské mošty
Pekárková
Květoslava
výroba Těstoviny mnoha tvarů, speciální bramborové těstoviny, grahamové těstoviny. Ocenění: Chuť
těstovin Blučina
jižní moravy, potravinářský výrobek jihomor. Kraje
Pekárna U Rešů s. r. o.
Chleby pšenično-žitné, žitné, celozrnné, Hlavní novinka letošního roku chléb Ječmínek (získal
ocenění zlatá salima 2012), rohlíky, grahamové rohlíky, cereální pečivo, koláče, buchty,
bramborové taštičky … Další naše velmi převratná novinka je Maminčin houskový knedlík a další
naše speciality.
pekařství Makovec s.r.o.
Staročeské buchty, Chodský koláč, bratislavský rohlíček, několik druhů chlebů z kvásku. Čestné
uznání v soutěži Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2011 s právem užívat toto
označení formou loga Chuť jižní Moravy a to u deseti výrobků.
Petr Hrdlička
české a moravské sýry
Pokorná Vlastimila
parené sýry, korbáčky
ROSTĚNICE a. s.
chléb pšenično – žitný 900g, chléb pšenično – žitný víkendový 500g, chléb podmáslový 800g,
chléb žitný 800g – vše ruční výroba, bramborové lokše s mákem, s povidly 80g, preclík 35g,
tyčinky pikantní 40g, rohlík lněné zlato 60g, koláček máčený 20g, koláček svatební mini 12g,
koláč tlačený 60g, marokánka 55g – vše domácí ruční výroba.
Rybářství Peter Dujsík
Kapr, pstruh, amur a další dle aktuální nabídky
Řeznictví Kunovský s.r.o.
Masné výrobky - klobásy, párky (bez "E"), salámy, jitrnice, jelita, ovary, tlačenka, uzená masa,
paštiky s různými příchutěmi, huspenina apod. Ocenění: Výrobek Olomouckého kraje za Top
výrobek (Kunovského klobása a Farmářská klobása)
VERITAS spol. s r.o
Naše společnost obhospodařuje 82 ha vinic v ekologickém režimu a následně veškeré hrozny
zpracovává.
Výroba biominerálních hnojiv
biohnojivo
PRUNUS plus s.r.o.
nakládaná zelenina, kečupy apod.
Vavřinec Turčín
Máme svých cca 200 včelstev, nabízíme medy klasické jednodruhové a medy s ovocem – s
jahodou, višní a černým rybízem. V nabídce máme i medovinu a bylinkové sirupy s medem.
Ocenění: Regionální potravina Jihomoravského kraje, Zlatá chuť Jižní Moravy 2010 za Med s
ovocem – višeň
Farma rodiny Němcovy
jogurty, sýry, probiotické nápoje, tvaroh

