Na letošních zahajovacích Venkovských trzích Šternberk v sobotu 14.4.2012 se můžete těšit na
spoustu chutných, kvalitních či originálních výrobků. Setkáte se zde s mnoha prodejci z minulých trhů,
kteří se osvědčili, ale přivítáme i několik nováčků. Dbáme vedle kvality i o rozmanitost sortimentu;
v nabídce najdete produkty těchto prodejců, kteří přislíbili účast:
Stanislav Sobol - Valašské frgály, Štramberské uši
Maso V+W s.r.o. - uzenářské výrobky a zabíjačkové speciality z vlastní produkce
Alena Malíková – výrobky CZ Medica – prvovýrobce vysoce kvalitních přírodních produktů – masti,
balzámy, zubní pasty, tělová mléka, šampony, čaje, 100% lecitin
Ladislava Sedláčková - čerstvě smažené bramborové lokničky
Jiří Klimeš - živé sladkovodní ryby z Tovačova
Petr Pavlíček - produkty z rakytníku řešetlákového, brusinky, borůvky
Lenka Kročilová - sušené bylinky, koření a čaje
Pavlína Škardová - rostoucí bylinky z vlastní produkce (libeček lékařský, saturejka horská, majoránka
lékařská, třapatka nachová, bazalka pravá, aj.)
PAULLA s.r.o. - pekárna z Lipníku nad Bečvou
Řeznictví KUNOVSKÝ s.r.o. – uzeniny, zabijačkové výrobky – Farmářská klobása z jejich produkce
oceněna jako „Výrobek OK 2010“ a Kunovského klobása „TOP Výrobek
OK 2011“
Radek Krejčiřík – víno rodinného vinařství z Velkých Pavlovic
Hana Svozilová – keramika, přírodní a textilní zboží
Designfoods s.r.o. - Olin Bezchleba – masové delikatesy - králičí paštiky, aj.
Ladislav Volek -jehněčí maso a masné výrobky z něj
Ondřej Špunda – přírodní ovocné mošty volně stáčené i balené z moštárny Mezice - získaly ocenění
"Haná - Regionální produkt“, sezónní ovoce, konzervovaná zelenina, kečupy,
rajčatové protlaky
Aleš Junga - GOVINDA Olomouc - vegetariánské občerstvení z vlastní restaurace
VITAMINÁTOR s.r.o. – 100% přírodní ovocné šťávy - Česká biopotravina roku 2008, Regionální
potravina r. 2010, sezónní ovoce a zelenina z vlastních sadů
Leoš Czabe – med, vlastní včelí produkty
Svatava Bukvová – hanácké koláče, jablečný závin z mrkvového těsta, aj.
Marek Demel – aromatické dřevěné kuličky
Petr Zaoral – čerstvé sýry z kravského mléka z vlastní produkce z malé domácí mlékárny v Čabové
Dita Ferancová - čerstvé sýry vlastní výroby, uzené, pařené, tvaroh
Domapek s.r.o. - pekárenské výrobky – chléb s pohankou a dýňovým semínkem získal ocenění TOP
výrobek OK 2011
Václav Kotek – zahradnictví Bohuňovice- okrasné stromy a keře
Miluše Frömlová, Stádlo – přísady, přísady květin, balkonové květiny, bylinky, sezónní ovoce, zelenina
Irena Grossertová, Dolany – patchwork, textilní výrobky z kanafasu – ubrusy, deky, dekorace
Libuše Bečicová Vaňková, Těšíkov - pivo z minipivovaru, pochutiny k pivu – obilniny, sušená rajčata
Blahoslav Večeřa - chlazení králíci
Michal Hrdlička - ovčí a kravské sýry, čerstvé, uzené, pařené, zrající - držitel certifikátu JESENÍKY
originální produkt
Robert Liška, Hlásnice - čaje, byliny, bylinné sirupy, aroma oleje, aj. např. od firmy Valdemar GREŠÍK
Alexandra Garajová – čerstvě pečené trdelníky
Marcela Šnirychová – dekorativní výrobky z papíru, korálkové výrobky
Pivovar Moritz Olomouc - pivo
ZD Senice na Hané - vejce, jablka, pasterizované mléko
Milena Císařová, Bratrušov - uzené maso
Dana Nováková – keramické kachle, dekorační předměty
Oldřich Zbořil - brambory, přísady z vlastní produkce

Ing. Zbyněk Poštulka, Loštice - tvarůžkové moučníky vlastní výroby oceněny „Haná regionální
produkt“, „Česká chuťovka 2010“ a „Regionální potravina
Olomouckého kraje 2011“
Lenka Tiefenbachová, Šternberk - patchwork, pohankové a bylinné polštáře vlastní výroby
Nenechte si to ujít!!!

