Prodejci na Venkovských trzích Šternberk 11.07.2015
Dočekal Miroslav, Dřevohostice – ručně dělané dřevěné výrobky vlastní výroby
Hamáčková Eva, Blatec – malování na keramiku, prodej keramických sošek
Hejlová Iveta, Hranice – papírová krajka – ukázka práce na místě
Horký Miroslav, Šternberk – kovářské výrobky vlastní výroby
Kozáková Jarmila, Loukov – škvarkové tyčinky, kváskový chleba, sváteční koláčky, pohankové
pečivo, hanácký koláč
Pavlíčková Eva, Hnojice – látkové hračky, polštářky, plátěné tašky a peněženky vlastní výroby
Sommerová Miroslava, Dolní Bečva – bylinné sirupy a zavařeniny vlastní výroby
Vysloužil Radim, Dvorce u Bruntálu – Dvorecká uzenina - certifikát Jeseníky – originální
produkt©,– klobásy, kabanos, uzená masa, sádlo, škvarky, uzené jazyky, žebra aj.

Bátěk Patrik, Olomouc – bylinné sirupy vlastní výroby
Czabe Leo, Šternberk - včelí produkty, med, medovina, med medovicový - výrobek Olomouckého
kraje 2015
Červinka Richard, Valšov – kovář, ukázka řemesla + dobový kolotoč pro děti
Čtvrtníček Zdeněk, Prostějov – výrobky z rakytníku
Designfoods, s.r.o.,
Zábřeh - masové delikatesy, šípkový džem – Regionální potravina
Olomouckého kraje 2012, králičí paštika – výrobek Olomouckého kraje 2012
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
Doudová Dagmar, Krnov – háčkované hračky, patchworkové deky, bytový textil, zástěry, šátky a jiné
doplňky – vlastní výroba
Drlík Lukáš, Bezděkov u Bouzova – levandulové výrobky
Dvořák Jiří, Olomouc – pórek, ředkvičky, červená řepa, lahůdková cibulka, řezané kytky, bylinky
Feranec Dušan, Šumperk - tvaroh, čerstvé sýry přírodní i ochucené, uzené a pařené sýry, sýr
ořechový – výrobek Olomouckého kraje 2012, sýry Dita – certifikát JESENÍKY originální produkt©
Frömlová Miluše, Stádlo – balkonové kytky, trvalky
Garajová Alexandra, Olomouc - pečené trdelníky na místě
Grohmann František, Olomouc - Sv. Kopeček – balkonové kytky
Grossertová Irena, Dolany – textilní výrobky z kanafasu, patchwork
Hluchý Lubomír, Větřkovice – zabijačkové pochoutky vlastní výroby z http://www.reznictvihluchy.cz/ – jitrnice, jelita, tlačenka, ovar, klobásy, škvařené sádlo, aj.
Hořák Jan, Janovice u Rýmařova – hovězí maso v biokvalitě z vlastní farmy
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 + ukázka výroby sýrových nití
Janíček Zdeněk, Lubina – výroba oděvů pro volný čas (dětské, dámské, pánské montérky)
Kořenková Lenka, Hnojice – koláče, lopaťáky, sušenky a další pečivo
Krejčiřík Radek, Velké Pavlovice – víno z rodinného vinařství z Velkých Pavlovic
Kročilová Lenka, Hluk - sušené bylinky, koření, čaje
Lezna Vlastimil, Razová – šité dětské tepláčky, čepičky
M-CENTRUM, a.s., Prostějov – balená i na místě vařená káva HENRI, káva Brasil – výrobek OK
2012
Mik Pavel, Víceměřice – malované ptačí budky, malované kameny
Mrázek Johnová Petra, Hněvotín – ručně vyráběné šperky (náramky, náhrdelníky….)
Musilová Andrea, Kralice na Hané – koření bez glutamátů a soli, jednodruhové koření, bylinky
Nejedlý Josef – bezlepkové výrobky vlastní výroby (luštěninové pochoutky, polévky, kaše, ovocné
svačinky)
Němeček Ivan, Horní Benešov – kozí sýry – certifikát Jeseníky – originální produkt ©, výrobky
z kravského mléka z farmy U veselé kozy http://www.uveselekozy.cz/

Nováková Hana, Přemyslovice – keramika a šperky z keramiky
Osičková Šárka a Václav, Nový Dvůr u Červenky – produkty z kravského mléka z farmy
www.doubravskydvur.cz – tvaroh, sýry, jogurty
Papež Patrik, Lešná – valašské frgály
PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou - pekárenské výrobky, bagety, houskové, kynuté knedle - chléb
pšeničnožitný – výrobek Olomouckého kraje 2012
Pivovar Kosíř s.r.o., Lhota pod Kosířem – nefiltrované nepasterizované pivo – točené i lahvové
Ptáčková Dana, Morkovice – výrobky z proutí a pedigu, ukázka výroby košíkářství - mistr lidové
umělecké výroby
SEDLÁK – poctivé potraviny, s.r.o., Olomouc – Holice – regionální potraviny, točené a lahvové pivo
z 1. selského pivovaru z Kroměříže + grilování uzeniny
Severová Eva, Uničov – šité a háčkované hračky, ošatky z pedigu a papíru, ukázka spřádání na
kolovrátku
Shrbená Petra, Horka nad Moravou – originální tašky, korálkové výrobky
Skubi Petr, Olomouc – české dřevěné hračky
Ševčíková Kamila, Šternberk – ručně zdobené perníčky, dekorativní předměty z perníku, ukázka
zdobení perníčků
Škrobánková Radmila, Malé Hoštice – sezonní zelenina, bylinky
Štolfová Jana, Rýmařov – šperky, brože šité tašky, aj.
Táborský Martin, Olomouc – ručně vyráběné svíčky a mýdla
Talášek Petr, Olomouc – šperky z cínu, skla, pryskyřice a fima
Uzeniny Zajíček s.r.o., Vrahovice – uzeniny vlastní produkce
Veselá Jana, Hodonín – víno z černého rybízu
Zelená Barbora, Stříbrnice – keramika užitková (majolika) - certifikát JESENÍKY originální
produkt©
Zeman Slavomil, Bouzov – Hvozdečko – dřevěné hračky, šité čarodějnice aj., ukázka řemesla
řezbářství

