Prodejci na Venkovských trzích Šternberk 14.09.2013
Bačík František, Troubelice – čokolády Franko – ruční výroba čokolád bez lecitinu a bez přídavných
látek slazené panelou (ztuhlou třtinovou šťávou), kakaový nápoj, kakaové pražené boby, teplá
čokoláda a kakaový nápoj Franko do kelímku a další kakaové produkty (kakaové máslo, 100%
kakaový prášek, andesspirulina – přírodní potravinový doplněk z And příznivý pro zdraví člověka
(www.kakaoveprodukty.cz, www.andesspirulina.cz )
Doudová Dagmar, Krnov – háčkované hračky, patchworkové deky, bytový textil, zástěry, šátky a jiné
doplňky – vlastní výroba
Nejedlý Josef (DAMODARA) – luštěninové bezlepkové výrobky (www.damodara.cz)
Šnajdrová Zdeňka, Babice – česnek, cukety, domácí vajíčka
Zendulková Zdeňka, Nový Malín – cukrářské výrobky (www.karamel.cz) - v letošním roce ocenění
„Regionální potravina“ s výrobkem Pradědův čoko-mls a s výrobkem Malínské cukroví jsme obdrželi
ocenění „Výrobek Olomouckého kraje 2013“ s právem na označení „Výrobek OK ®“.
Bátěk, Olomouc – bylinné sirupy vlastní výroby (www.batkovyprodukty.cz)
Pokorný Tomáš, Těšíkov – točené olomoucké pivo Moritz a točená kofola

Bečicová-Vaňková Libuše, Těšíkov - semínka, sušená rajčata, pohanka, jáhly, bulgur, kus kus,
mandle, rýže, dýňová semínka – vše volně vážené, bezobalové
Boučková Dana, Razová – dětské tepláčky, čepičky, další oděvy – vlastní výroba
Bret Roman, Mgr. , Sedliště – skalničky, rostlinný materiál v keramice, léčivé byliny, věnce z proutí,
Bukvová Svatava, Ing., Mezice - hanácké koláče, linecké, mrkvový moučník, makovník
Czabe Leo, Šternberk - včelí produkty, med, medovina
DOMAPEK, s.r.o., Bohuňovice - pekařské výrobky - chléb s pohankou a dýňovým semínkem získal
ocenění TOP výrobek OK 2011, čtvereček tvarohový – výrobek Olomouckého kraje 2012
Dostálová Ivana, Olomouc – užitková keramika vlastní výroby
Ferancová Dita, Šumperk - tvaroh, čerstvé sýry přírodní i ochucené, uzené a pařené sýry, sýr
ořechový – výrobek Olomouckého kraje 2012
Frömlová Miluše, Stádlo – brambory, česnek, jablka, bylinky
Garajová Alexandra, Olomouc - pečené trdelníky
Hoštická zelenina s.r.o., Opava – brambory, kořenová zelenina, květák, zelí, papriky, okurky, rajčata,
papriky, broskve, švestky, jablka, hrušky
Hrdlička Michal, Brníčko - sýry z ovčího mléka - držitel certifikátu JESENÍKY originální produkt,
sýr Konopáč – výrobek Olomouckého kraje 2012, sýr Brníčko zrající – Regionální potravina
Olomouckého kraje 2012
Kořenková Lenka, Hnojice – koláče, frgály, další pečivo
Kotek Václav, Bohuňovice – okrasné keře a stromy
Krejčiřík Radek, Velké Pavlovice – kvalitní víno z rodinného vinařství, burčák
Kročilová Lenka, Hluk - sušené bylinky, koření, čaje
Labounková Pavlína, Olomouc – textilní výrobky – kapsáře, pytlíky, polštáře, zavinovačky
Logr Mojmír, Hablov, Olšany u Prostějova – výrobky zn. PROCYON – čaje, sirupy, olivové oleje
Maso V + W, s.r.o. – Krnov - kvalitní uzenářské a zabíjačkové výrobky vlastní produkce
Meiznerová Anna, Tašovice – uzené a chlazené ryby
M-CENTRUM, a.s., Prostějov – balená i na místě vařená káva HENRI, káva Brasil – výrobek OK
2012
Němeček Ivan, Horní Benešov – kozí sýry, čerstvé bylinky, balkonové rostliny
Nosek Josef, Šternberk – smaltované šperky vlastní výroby
Nováková Hana, Šternberk – keramika a šperky z keramicy
PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou - pekárenské výrobky, bagety, houskové, kynuté knedle - chléb
pšeničnožitný – výrobek Olomouckého kraje 2012
Poštulka Zdeněk, Loštice – tvarůžková cukrárna - tvarůžkové moučníky – ocenění Živnostník roku
2012 Olomouckého kraje, Loštický koláček - Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010, certifikát

„Haná - regionální produkt®“, Tvarůžkový dortík – „Výrobek Olomouckého kraje 2011“©,
tvarůžková korunka – Regionální potravina Olomouckého kraje 2013
Rečka Robert, Olomouc-Chomoutov – mošty z Českého ráje, certifikát Regionální produkt Český
ráj, http://www.mostovna-lazany.cz/
Sedláčková Ladislava, Sobělice – čerstvě smažené bramborové lokničky
Šnirychová Marcela, Šternberk – naušnice, košíky, ošatky z papíru, okrasné dýně, podzimní
dekorace
Špunda Ondřej, Náklo - přírodní ovocné mošty volně stáčené i balené z moštárny Mezice - získaly
certifikát "Haná - Regionální produkt“ ©, konzervovaná zelenina, kečupy, rajčatové protlaky
Štrubl Pavel, Hrabišín – zakysané výroby (jogurty, kefíry), kozí sýry, nakládané sýry
Tisovský Ludvík, Studénka – 15 odrůd paprik, kapusta, kořenová zelenina, řezané kytky
Večeřa Blahoslav, Olomouc – chlazení králíci
Večeřová Simona, Šternberk – měření tuku přístrojem zdarma
Volek Ladislav, Olomouc – chlazené jehněčí maso a výrobky z něj, sádlo, slanina, aj. masové
výrobky
Zbořil Oldřich, Březce – Štěpánov – sezónní zelenina, ovoce
Zmeškalová Pavlína, Kožušany – okrasné dřeviny, ovocné stromky, růže
Žilka Jiří, Horní Štěpánov – výrobky z ovčí vlny

