Účast na Venkovských trzích Šternberk 06.10.2012 přislíbili:










Heinová Jana, Lešany – pečené čaje a pečenády
Krejčí Soňa, - výrobky z pedigu – členka Spolku řemesel Štěpánov
Reimer Bořivoj, Šternberk – dřevěné ptačí budky a krmítka vlastní výroby
Dostálová Ivana, Olomouc – keramické zboží
Večeřová Simona, Šternberk – zdarma měření tuku na speciálním přístroji
Žilka Jiří, Horní Štěpánov – výrobky z ovčí vlny
Žochová Natalija, Dlouhá Loučka – šité polštáře, zavinovačky
Lošták František, Přerov – Lýsky – vykrajovací formičky, mašlovačky, stěrky

 Štolfová Jana, Rýmařov – šperky, brože, šité tašky, plyš.hračky

 Davídkovo koření s.r.o., Frýdek- Místek – koření bez glutamátů a soli, bylinné kúry a čaje
(www.davidkovokoreni.cz)
 Klimeš Jiří, Šternberk – živé ryby
 Krejčiřík Radek, Velké Pavlovice – víno z rodinného vinařství, burčák
 Elnerová Anna, Palonín, Krejčovství ELA – šité netypické montérky s dětskými motivy
 Hoštická zelenina s.r.o., Opava – květák, zelenina na uskladnění (cibule, česnek, petržel,
mrkev, celer), jablka, hrušky
 Rýznar spol. s r.o., Horní Studénky - farmářské uzeniny - zvěřinová klobása, uzené, špek,
paštika, aj. (http://www.farmarskeuzeniny.cz/)
 M-CENTRUM, a.s., Prostějov – balená i vařená káva HENRI – TOP výrobek Olomouckého
kraje 2012
 Logr Mojmír, Hablov, Olšany u Prostějova – výrobky zn. PROCYON – čaje, sirupy, olivové
oleje
 Pekařství Valašské frgály s.r.o., Velké Karlovice - valašské frgály, valašské pečivo,
Štramberské uši
 Malíková Alena, Otrokovice – masti, balzámy, krémy, šampony čaje – výrobky CZ MEDICA
 Maso V + W, s.r.o. – Krnov - kvalitní uzenářské a zabíjačkové výrobky vlastní produkce
 Pavlíček Petr, Ivaň - produkty z rakytníku, borůvek, brusinek (rakytníkové pivo, aj.)
 Kročilová Lenka, Hluk - sušené bylinky, koření, čaje
 Ferancová Dita, Šumperk - tvaroh, čerstvé sýry přírodní i ochucené, uzené a pařené sýry, sýr
ořechový – výrobek Olomouckého kraje 2012
 Bukvová Svatava, Ing., Mezice - hanácké koláče, linecké, mrkvový moučník, makovník
 Bečicová-Vaňková Libuše, Těšíkov - pivo z pivovaru Moritz, semínka, sušená rajčata,
pohanka, jáhly, bulgur, kuskus, mandle, rýže, dýňová semínka – vše volně vážené
 Volek Ladislav, Olomouc – chlazené jehněčí maso a výrobky z něj
 Špunda Ondřej, Náklo - přírodní ovocné mošty volně stáčené i balené z moštárny Mezice získaly ocenění "Haná - Regionální produkt“, sezónní ovoce, konzervovaná zelenina, kečupy,
rajčatové protlaky
 Czabe Leo – Šternberk - včelí produkty, med, ohřívaná medovina
 Zaoral Petr, Čabová - sýry z kravského mléka z malé rodinné mlékárny
 DOMAPEK, s.r.o., Bohuňovice - pekařské výrobky - chléb s pohankou a dýňovým semínkem
získal ocenění TOP výrobek OK 2011, čtvereček tvarohový – TOP výrobek Olomouckého
kraje 2012

 Designfoods, s.r.o., Zábřeh - masové delikatesy, šípkový džem – Regionální potravina
Olomouckého kraje 2012, králičí paštika – výrobek Olomouckého kraje 2012
 PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou - pekárenské výrobky, bagety, houskové, kynuté knedle,
chléb pšeničnožitný – výrobek Olomouckého kraje 2012
 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
 Polzer Vladislav, Vraclávek – maliny, borůvky, jahody, brusinky, česnek, fazole
 Večeřa Blahoslav, Olomouc - chlazení králíci
 Kotek Václav, Bohuňovice – okrasné stromy a keře
 Šmídová Jindra, Netvořice – volně prodávané korálky všech barev
 Garajová Alexandra, Olomouc – čerstvě pečené trdelníky
 Buriánková Hana, Březolupy – patchwork
 Grohmanová Aneta, Šternberk – keramika, keramické obrázky
 Müsli mix, s.r.o., Hlušovice – müsli, lyofilizované ovoce
 Zbořil Oldřich, Štěpánov – brambory, další zelenina dle sezóny, jablka, hrušky
 Grossertová Irena, Dolany – textilní výrobky z kanafasu, patchwork
 Demel Marek, Oldřišov – vonné dřevěné kuličky

