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Farma Pálava
Mušlov 30, Mikulov 69201
tvicanova@vinnagalerie.cz
+420 605 702 618
http://www.farmapalava.cz

Ekofarma Jalový dvůr,
Šlechtitelský chov ovcí Merinolandschaf
Otevírací doba:
Po – Ne 9:00 - 17:00
(mění se vzhledem k ročnímu
období a zájmu turistů)

Mladá farma se nachází kousek mezi Mikulovem a Sedlecem. Produkuje kravské
a kozí, čerstvé i zrající sýry, které už okouzlily chuťové buňky nejednoho gurmána
i odborníka na soutěžích.

AGRO Boskovštejn, Olej z hroznových jader
Boskovštejn 6, Hostim 671 54
agrorada@seznam.cz
+420 602 548 890
http://www.agrob.cz/
AGRO Boskovštejn s.r.o. je zemědělským podnikem se sídlem v Boskovštejně
v Jihomoravském kraji. Hlavní činností společnosti je rostlinná výroba, služby
v zemědělství, automobilová doprava, servisní činnost a výroba oleje z hroznových
jader. Olej je 100% čistý, lisovaný za studena, hrozny původem z vinic jižní
Moravy. Olej lze koupit v kamenných obchodech nebo na internetu.

Ekofarma HD, Výrobky z ovčího mléka
Hluboké dvory 12, Unín 679 23
ekofarmahd@seznam.cz
+420 731 408 855

Otevírací doba:
přes léto

Výroba ovčích sýrů, možnost nahlédnout pod pokličku technologie výroby.
Součástí areálu farmy je restaurace Dvůr Černohorské hraběnky s kapacitou 50
osob, ve které můžete ochutnat speciality slovenské kuchyně (brynzové halušky),
speciality z jehněčího masa a samozřejmě ovčí sýry, brynzu a žinčicu. Na farmě
se seznámíte i s ostatním domácím zvířectvem jako slepice, kačeny, husy… Pro
zájemce jsou možné i vyjížďky na koních a výuka jízdy na koni.
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Heršpice 103, Heršpice 684 01
info@jalovydvur.cz
+420 777 107 226
http://www.jalovydvur.cz

Rostlinná produkce:
1.
Otevírací doba:
Po – Čt zavřeno
Pá 14:00 - 22:00
So 10:00 - 22:00
Ne 10:00 - 20:00

Navštivte toto pohádkové místo. Přijeďte k nám z Brna nebo jiných měst
a odpočiňte si na farmě, kde Vás čeká stráň s pasoucími se ovcemi a koňmi,
romantický rybník, stezky Ždánickým lesem, cyklostezka a hospůdka, kde se můžete
o víkendu pohodlně občerstvit. Ekofarma Jalový dvůr byla založena v roce 1992
a specializuje se na chov ovcí a koní. Statek se nachází na úpatí Ždánického lesa.
V jeho okolí je několik chráněných území, ať už pro přírodní nebo archeologické
památky. Na Ekofarmě Jalový dvůr je šlechtitelský chov ovcí Merinolandschaf. Toto
plemeno jsme vybrali záměrně pro jeho úžasné vlastnosti. Jsou to ovečky chodivé,
které si celý den jsou schopné hledat potravu i ve velmi nehostinných podmínkách.
Jsou tvrdé, odolné a tím pádem schopné přežít zimu venku ve sněhu. Na rozdíl od
jiných plemen ovcí mohou mít jehňata celoročně. Navíc jsou schopné se „obahnit“
třikrát za dva roky. Velikou výhodou jejich jehňat je velmi pomalé ukládání tuků
mezi svalová vlákna. Na rozdíl od jehňat masných plemen ovcí mají jehňata těchto
oveček ještě v 50kg hmotnosti kvalitu masa odpovídající jehněčímu. Ovečky mají
běžně dvě jehňata, u nás však nejsou výjimkou trojčata dokonce ani čtyřčata. Ovce
i jehňata jsou u nás chovány podle přísných pravidel ekologického chovu a mohou
být považována za skutečně „šťastná“ zvířata. Ekofarma nabízí ovčí produkty, dále
je v areálu možnost ubytování a stravování.

Ekologické hospodářství rodiny Abrlovy,
Bio víno z Pálavy
Rudolfa Gajdoše 191, Pavlov 692 01
josef.abrle@bio-produkty.cz
+420 519 515 394, +420 737 370 039
http://www.bio-produkty.cz
Pěstování a zpracování vína a bylin v bio kvalitě. Toto rodinné hospodářství
začalo v roce 1991 prvními pokusy se sušením ovoce a zeleniny. V současnosti
jsou jejich stěžejními komoditami pěstování vinné révy (jako základ pro biovíno)
a pěstování bylin v kvalitě BIO, které tvoří vstupní surovinu pro jejich výrobu bio
koření a relaxačních bylinných koupelí. Hospodaří v CHKO Pálava v n.v. 300 m
a je jediným hospodářstvím, které vzhledem ke své poloze v tomto území
hospodaří na celé výměře pozemků podle pravidel ekologického zemědělství.
Produkce splňuje podmínky pro označení BIO. Aktivně spolupracují se svazem
PRO-BIO na propagaci ekologického zemědělství jako modelová farma.

2.

Naše výrobky:

Vinná réva Výměra – 5,5 ha vinohradů – z toho 1 ha staré vinice a 4,5
ha nově vysazené. Tyto vinohrady se nacházejí v srdci CHKO. Produkce
přívlastkových vín (kabinet, pozdní sběr a výběr hroznů) odrůd Pálava,
Muškát moravský a Cabernet Moravia. V novém vinohradě jsou vysázeny
odrůdy André a Ryzlink rýnský. Vína dodávají několika odběratelům,
vybraným vinotékám a do prodejen zdravé výživy. Vína lze také zakoupit
přes e-shop www.veltlin.cz.
Byliny a koření Výměra – 3,6 ha půdy je určena pro pěstování bio
bylin + 1,6 ha v přechodném období. Tyto pozemky jsou již situovány
mimo CHKO. Produkce 16 druhů bylin (bazalka, saturejka, dobromysl,
šalvěj, tymián, estragon, yzop, majoránka, pažitka, petržel, kopr, máta,
kmín, libeček, pohanka, meduňka). Dále vyrábí jejich vzájemnou
kombinací kořenící směsi. Velkou část produkce bylin dodávají k dalšímu
zpracování na čaje firmě „Sluneční brána“ v Čejkovicích. Z pečlivě
vybraných bylin sestavili a s úspěchem prodávají originální bylinné
relaxační koupele v 5 druzích.

Farma dojných a kašmírových koz,
Eva Sedláková, Kozí produkty z Moravského krasu
Šošůvka 45, Sloup v Mor. krasu 679 13
sedlak.kozy@centrum.cz
+420 516 435 371
http://www.sedlakkozy.cz/

Otevírací doba:
Po – Ne
(neustále, na zazvonění)

Na Moravě, v tak trochu tajemné krajině Moravského krasu, je malá rodinná
farma, kde skvělý kozí sýr připravují s láskou a péčí. I Vy po její návštěvě určitě
zcela propadnete kouzlu kozích sýrů. Sýr je typický představitel čerstvých bílých
sýrů. Vyrábí se ze stoprocentního kozího mléka, při jeho zpracování jsou použity
ušlechtilé kvasné kultury a syřidlo, mléko je pasterované a profesionál by možná
ještě dodal, že jde o sýr s tzv. dohřívanou sýřeninou. Sýr se připravuje také
s různými příchutěmi – s ořechy, mandlemi, česnekem a zeleným pepřem,
v sezóně jsou velice oblíbené sýry se zelenými bylinkami. Sýry dodáváme
do tržní sítě ZDRAVÁ VÝŽIVA po celé České republice. V rámci venkovské
agroturistiky prodáváme z domu. Do portfolia rodinné farmy patří kromě sýra
také kozí brynza a kozí tvaroh. V současné době na farmě chovají kolem 120
koz, z toho je 70 dojných. V překrásné přírodě je stádo chováno způsobem
pasteveckým, tj. pokud to podmínky umožňují, v krajině je doslova v pohybu,
hlídáno dvěma howawardy a pod dohledem pastevce. Naše zvířata jsou pod
stálým veterinárním dohledem, jelikož majitel je současně veterinárním lékařem.

Přírodní kozí sýr kozí sýr s příchutěmi: s bylinkami, gyrosem, česnekem,
ořechy, estragonem, bazalkou, v olivovém oleji tvaroh dezertní sýr eidam jadel
sedláčiky/ korbáčiky tvarohový kozí krém.

Farma Ovčí terasy
Němčičky 270, Němčičky 691 07
info@beee.cz
+420 603 197 031
http://www.beee.cz/
Ovčí terasy jsou rodinná farma s restaurací pro ubytované hosty, kterou
provozujeme z lásky k přírodě, dobrému jídlu a pití. Rádi bychom potěšili všech
pět smyslů našich návštěvníků. Pokud to jen jde, vaříme z vlastních
či lokálních surovin a nabízíme naše nápoje či nápoje místních spřátelených
a léty prověřených výrobců. Chováme východofríské ovce a připravujeme výrobu
vlastních sýrů, v klimaticky příznivých měsících zásobujeme kuchyň vlastní
zeleninou, ovocem i bylinkami. Farma leží na samotě a tak můžeme návštěvníkům
nabídnout absolutní klid a možnost nerušené relaxace. Můžete si zde užít
procházky po cca 20 ha našeho hospodářství v úchvatné krajině Modrých hor jižní
Moravy s neopakovatelnými výhledy. S aktivnějšími návštěvníky se rádi podělíme
o kus našich denních povinností, jako je práce na vinohradě, či pasení oveček.
Samozřejmě jsou vítáni i kolemjdoucí či cykloturisté, farma leží přímo na modré
turistické značce, spojující Horní Bojanovice, Kobylí, Vrbici s Čejkovicemi, a pár
desítek metrů od značených cyklotras. Prodej poctivých domácích marmelád bez
konzervantů přes e-shop na webu.

Farma Trnka, Malá rodinná ekologická farma
Křepice 52 Křepice 671 40
farma.trnka@email.cz
+420 721 010 045

Otevírací doba:
Celoročně

Jedná se o malou, rodinnou a ekologicky hospodařící farmu na rozloze cca 15 ha,
z nichž je asi 10h pastviny, na nichž se pasou koně a krávy. Trnkovi se před
patnácti lety přistěhovali do Křepic se dvěma dětmi a třemi koňmi na opuštěnou
zemědělskou usedlost. Od té doby se rozrostli o dvě děti, pět koní a šest krav
s telaty. Postupně renovují a snaží se vydělat peníze provozováním agroturistiky
a prodejem vyrobených potravin, hlavně brambor a mléka. Veškeré polní práce
dělají ručně a s koňmi, kromě podzimní orby, sklizně obilí či balíkování slámy.
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Horňácká farma s. r. o., Ekologická farma

Nový Přerov 43, pošta Březí 691 81
januvdvur@seznam.cz
+420 530 506 405, +420 732 644 269
http://www.januvdvur.cz

Hrubá Vrbka 270, Hrubá Vrbka 696 73
hornackafarma@centrum.cz
+420 723 167 756
http://www.hornackafarma.cz
Hospodaříme ekologicky, protože ekologické zemědělství je pokrokový a moderní
způsob hospodaření, který staví na tisíciletých zkušenostech našich předků. Na
farmě chováme skot, prasata, miniprasata, ovce, kozy, husy, koně a jednoho osla.
Všechna zvířata chovaná na farmě mají možnost volného pohybu a jsou krmena
výhradně krmivem, které si sami vypěstujeme na loukách a polích, které nijak
chemicky neošetřujeme. Ekologicky pěstované potraviny obsahují více vitamínů
a antioxidantů, naopak v nich nejsou zbytky pesticidů, proto je i maso ekologicky
chovaných zvířat hodnotnější. Farma spolupracuje při péči o krajinu se Správou
CHKO Bílé Karpaty a to na území Vojšických luk a v lokalitě Velické zahrady.
Obě zmíněné oblasti spadají do soustavy chráněných území Natura 2000, což je
soustava chráněných území určených k ochraně biologické rozmanitosti v celé
Evropské unii.

Jakub Doležal, Zemědělská výroba
Školní 54, Troubsko 664 41
dol.jak@centrum.cz
+420 731 146 293
http://www.jdfarma.wbs.cz

Jáňův dvůr, Ekofarma

Otevírací doba:
Červen – říjen (záleží, někdy až do Vánoc)
Út a Čt 16:00 - 19:00
So 9:00 - 11:00

Tradiční zemědělské hospodářství s rostlinnou výrobo a chovem koz. Zaměřujeme
se hlavně na prodej kvalitních produktů přímo spotřebitelům. Cílem je vybudovat
fungující hospodářství s rostlinnou i živočišnou výrobou a navázat tak na dávnou
tradici hospodaření mých předků v Troubsku. Hospodařím na úrodných půdách
řepařské výrobní oblasti v průměrné nadmořské výšce 280m v katastru Troubska,
Ostopovic a Popůvek. Zaměření mé činnosti je především na rostlinnou výrobu.
Pěstuji obiloviny, brambory, pícniny a také zeleninu, kterou prodávám zákazníkům
čerstvou ze dvora. V současné době stoupá obliba této formy prodeje. Vedle
rostlinné výroby se zabývám také chovem koz a okrajově také drůbeže.
V hospodářství se snažím spolupracovat s přírodou, používám jen nezbytné
množství chemických přípravků, abych zbytečně nezatěžoval životní prostředí
a také vyrobené produkty. Rostlinná produkce naší farmy je zaměřena na
produkci brambor, obilovin a speciálních plodin jako je zelenina a léčivé rostliny,
část plochy je vyčleněna také na pícniny ke krmení koz. Chov koz: chovám kozy
plemene hnědá krátkosrstá a několik křízenek bílé kozy. Chov je pod veterinárním
dohledem a slouží k produkci mléka. Mléko je prodáváno ze dvora se souhlasem
Krajské veterinární správy. Naším cílem v chovu koz je navýšení počtu zvířat
a vybudování faremní mlékárny.

Otevírací doba:
Máme otevřeno denně, v říjnu
o víkendech a od listopadu do
Velikonoc zavřeno

Jáňův dvůr je historická zemědělská usedlost v nejjižnějším koutu naší republiky,
ve vinařské vesničce Nový Přerov na hranici s Rakouskem. Kromě koní, chováme
také ovce a kozy. Možná si říkáte, že tato zvířata patří spíš někam do hor, pasou
je snad ve vinohradech…? Ano, i vinnou révu občas mlsné jazýčky našich koz
vyzkouší. Poslání našich stád je ale jiné. Ve zdejší tradičně zemědělské oblasti
se ovce a kozy chovaly odnepaměti. Vždy ale spásaly plochy, které nešlo
obhospodařovat jiným způsobem. Například značná část nedaleké Pálavy, kterou
vidíte na fotografii, není zalesněna právě proto, že byla spásána malými stády
z přilehlých vesnic. Postupem času tak vznikla jedinečná území, především
z hlediska krajinného rázu a ochrany přírody, která by ovšem bez pastvy
neutěšeně zarůstala a často nenávratně mizela. A právě ta jsou životním
prostorem našich stád, která vracejí cinkání zvonečků a živou atmosféru do
zdejšího pohostinného kraje. Přijďte se podívat!

Flajšingr s. r. o.
Náměstí Míru 26, Židlochovice 667 01
info@reznictvizidlochovice.cz
+420 547 238 187
http://www.reznictvi-zidlochovice.cz/

Otevírací doba:
Po 8:00 - 16:00
Út – Pá 7:00 - 17:00
So 7:00 - 11:00

Židlochovická Královská klobása je jedním z prvních výrobků společnosti – vyrábí
se již od roku 1991. Klobása obsahuje 96% vepřového masa, přírodní koření
a sůl. Výrobek je bez lepku. K opracování výrobku dochází studeným kouřem
a sušením. Výrobek zakoupíte i zabalený do zlatých sáčků jako dárek z regionu
nebo ze Židlochovic. Královská klobása získala ocenění jak na úrovni kraje, tak
i na mezinárodní soutěži.

Jan Bubla, řeznictví – uzenářství, Uzená paštika
Revoluční 222/1, Brno 620 00
+420 545 219 233

Otevírací doba:
Út – Pá 7:00 - 17:45
So 6:30 - 10:30

Uzená paštika se vyrábí z vepřového boku, který pochází z masa z místních
chovů, vepřových jater, restovaných jater a restované cibule. Dochucena je solí,
pepřem a česnekem. Neobsahuje žádná přidaná aditiva. Takto připravená paštika
se plní do přírodních hovězích střev a ručně převazuje motouzem, potom se vyudí
a dovaří v páře na požadovanou teplotu v jádře.

Biovíno z Pálavy
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Mikrofarma, Brněnská zrárna a řeznictví s úctou k masu
Selská 81, Brno 614 00
mikrofarma@mikrofarma.cz
+420 530 515 516, +420 777 100 383
http://www.mikrofarma.cz/

Otevírací doba:
Út – Pá 9:00 - 19:00
So 9:00 - 13:00

Už žádné složité objíždění trhů – v našem řeznictví je denně k dispozici celý
sortiment masa z lokálních ekofarem. Hovězí u nás zraje ve visu 5-7 týdnů.
Vepřové maso máme z bio vepříků, jehněčí z Bílých Karpat, čerstvá kuřata
z volného chovu. Nechybí zvěřina, perličky, králíci ani řemeslné uzeniny. Dodáme
vám recepty a k masu nabídneme i vhodné víno, zajímavé sýry, nestříkanou
zeleninu a kváskové pečivo. Maso odebíráme jen od místních zemědělců, kteří
zvířatům zajišťují dobré podmínky a šetrnou porážku. Kvalitu zboží jsme roky
prověřovali v sesterské restauraci La Bouchée a na našich rodinách. Vykostit,
namlít nebo zavakuovat maso, které jste vybrali? Zařídíme. Poradit s přípravou?
Od toho jsme tady. Nasnoubit víno? S radostí. K masu přibalujeme rodokmen. Na
každém kousku najdete informaci o způsobu chovu, době zrání a všem dalším, co
by vás mohlo zajímat. Máte málo času? Objednejte si po telefonu nebo 24 hodin
denně online. Maso a suroviny nachystáme na prodejně anebo odvezeme, kam
potřebujete.

Rybářství Skalní mlýn, Punkevní pstruh
Lažánky 200, Blansko 678 01
info@punkevnipstruh.cz
+420 606 624 913
http://www.punkevnipstruh.cz/

Otevírací doba:
každý pátek od 9:00 - 17:00

Rybářství se nachází v krásném prostředí CHKO Moravský kras nedaleko města
Blanska. Lokalita je ekologicky čistá díky zvýšené ochraně životního prostředí
a vzhledem k absenci aplikace chemických posypů nedochází ke znečištění
podzemních vod. Vodou je rybářství zásobováno říčkou Punkvou, která vyvěrá
z podzemí v nedalekých Punkevních jeskyních v NPR Vývěry Punkvy. Zabývá
se intenzivním chovem lososovitých ryb v rybochovném zařízení. Chovanými
druhy jsou pstruh duhový (Oncorhynchus mikyss ) a siven americký (Salvelinus
fontinalis). Roční produkce se pohybuje okolo 45 tun ryb s tím, že kapacita chovu
je kolem 70 tun. Velikost tržních ryb se pohybuje od 250 g do 400 g. Od roku 2008
vlastní ochrannou známku „Punkevní pstruh“. Ryby lze objednat telefonicky, nebo
e-mailem. Věhlas punkevních pstruhů sahá do 18. století, kdy se s úspěchem
dodávali na císařský dvůr. Naše farma je ojedinělé zařízení tohoto druhu, které se
zabývá chovem pstruhů a sivenů na krasové vodě, nejen v České republice, ale
i v rámci Evropy. Nízká teplota a specifické složení krasové vody je zárukou
výborné chuti punkevních pstruhů. Máme zařízení, které nám umožňuje produkci
vlastního plůdku a následně konzumních pstruhů, které s úspěchem dodáváme na
trh. Díky tomu jsme získali certifikát Regionální produkt.
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Rybníkářství Pohořelice, a. s.,
Prodej sladkovodních ryb z místního chovu
Vídeňská 717, Pohořelice 691 23
info@rybnikarstvi-pohorelice.cz
+420 519 424 372
http://www.rybnikarstvi-pohorelice.cz/

Otevírací doba:
Prodejna ryb:
Po – Pá 9:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00

Rybníkářství Pohořelice se zaměřuje na produkci sladkovodních tržních ryb,
zejména kapra. Právě kaprům z místního chovu bylo na základě rozhodnutí
Evropské komise z roku 2007 uděleno Chráněné označení původu Pohořelický
kapr, které zákazníkovi garantuje vysokou jakost výrobku a vysokou přidanou
hodnotu takto označeného výrobku. Celý výrobní cyklus kapra probíhá v daném
regionu. Produkce ryb je založena na využití bohatého zdroje přirozené potravy
pro ryby v místních rybnících a k přikrmování ryb jsou použity obiloviny místní
produkce, často i v potravinářské kvalitě. Kromě kapra, který představuje cca 85%
celkové výroby, jsou chováni tolstolobici, amuři, líni, candáti, štiky nebo sumci.

Božice, Božice 671 64
lenkaklic@gmail.com
+420 603 540 619
https://marekklic.wixsite.com/mlekarnaklic
Mlékárna Klíč je vybudována v návaznosti na rodinné zemědělské hospodářství.
Vyjadřuje místní původ, vlastní surovinu, vlastní dohled nad kvalitou a jedinečností
místní suroviny, čerstvost a pozitivní postoj k zdravému životnímu stylu a šetrnosti
k životnímu prostředí. Čerstvý přírodní sýr je originální výrobek s jemnou chutí,
polotvrdý s jemnou texturou, ručně vyrobený, bez konzervačních látek. K výrobě
se používá výhradně čerstvě nadojené kravské mléko z vlastního chovu.
V současnosti je sýr vyráběn jak přírodní, tak i v dalších pěti variantách, a to
s příchutí: česnek, bazalka, provensál, směs koření s chilli a pepř. Koření je
dodáváno v bio kvalitě.

Mlékárna Olešnice, Rolnické mlékařské družstvo

Nabídka produktů:
Živé ryby: tržní ryby, násadové ryby, trofejní ryby, okrasné ryby, ohrožené
druhy ryb, produkty rybí líhně zpracované ryby: chlazené, mražené, uzené,
marinované, rybí speciality.

Windsor Enterprise s.r.o., Zvěřina a zvěřinové výrobky
Zelenářská 23/7, Znojmo 669 02
office@windsorwild.com
+420 530 510 401
http://www.windsorwild.com/

Mlékárna Klíč, Čerstvé sýry z Božic

Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 - 17:00

Jsme zavedená, dynamická firma se sídlem v Kuchařovicích u Znojma
a zabýváme se výkupem zvěře od myslivců a následným zpracováním zvěřiny až
do kuchyňské podoby. Zpracováváme zvěřinu běžně lovenou v České republice,
tj. srnčí, daňčí, jelení, mufloní, divočáky, bažanty, kachny a zajíce. Veškerý
sortiment dodáváme vakuově balený. Zboží máme celoročně skladem
v mraženém stavu, v lovecké sezóně (od května do ledna) i chlazené. Našimi
zákazníky jsou jak maloodběratelé, tak i velké firmy. V nabídce máme rovněž
zvěřinové výrobky – párky, klobásy, paštiky a sušené šunky. Zákazníci si mohou
zboží koupit přímo ve firemní prodejně v Kuchařovicích nebo v internetovém
obchodě s využitím odběrných míst ve Znojmě, Brně a Praze. Jsme malá
rodinná firma a dokážeme rychle reagovat i na netradiční úpravy. Velikost
balení přizpůsobíme požadavkům zákazníka. Nabízíme i takové speciality,
jako třeba daňčí osso buco, srnčí kolínka nebo jelení falešnou svíčkovou. Rádi
Vám poradíme s přípravou různých druhů zvěřiny. Pro naše zákazníky máme
připravenou i malou zvěřinovou kuchařku s vyzkoušenými vlastními recepty.

Tržní 376, Olešnice na Moravě 679 74
info@mleko.cz
+420 516 528 511
http://www.mlekarnaolesnice.cz/
Mlékárna Olešnice, RMD je tradičním českým producentem mléčných výrobků.
V jejím výrobním programu zaujímá přední místo produkce spotřebiteli vysoce
hodnoceného másla v širokém sortimentu balení, speciálních tvarohů, bílých
a ochucených sýrů a čerstvého mléka. Velmi kvalitní surovina z Českomoravské
vysočiny a přilehlých oblastí je nezbytným předpokladem pro dosažení takové
jakosti produkce, která zákazníky nikdy nezklame a přiměje je k tomu, aby se
k olešnickým výrobkům znovu vraceli. Ochutnejte a přesvědčte se sami! V současné
době patří společnost k významným výrobcům másla, speciálních tvarohů, sýrových
specialit, čerstvého mléka a zejména bílých sýrů akawi, které tvoří také rozhodující
podíl z realizovaných exportů. Dokladem toho, že společnost nespoléhá pouze na
svou mnohaletou tradici, je i další rozvoj. Významnými kroky v tomto směru byly
v posledních letech rozšíření sortimentu tvarohů o nové druhy splňující parametry
tzv. funkční potraviny, dále pak zhodnocení syrovátky formou jejího zahuštění.
Spolu s vývojem a inovací výrobků je kladen také důraz na zvyšování kvality všech
procesů. Mlékárna Olešnice splňuje veškeré požadavky veterinárních a hygienických
norem EU, od roku 2004 je držitelem certifikátu ISO 9002 a certifikátu ISO 14000.
Olešnická mlékárna sídlící na samém okraji Českomoravské vysočiny nakupuje
syrové mléko především z Blanenska, Svitavska a Žďárska, tedy z oblastí patřících
k ekologicky nejméně zatíženým v rámci ČR. Mléko od zdejších prvovýrobců skutečně
splňuje veškeré požadavky na surovinu pro výrobu vysoce jakostních výrobků.

ZEPO Bořitov, družstvo Výroba a služby
Úvoz 326, Bořitov 679 21
zepo.boritov@raz-dva.cz
+420 516 437 204
http://zepoboritov.cz/
Naše společnost se zabývá rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou zahrnující chov
hospodářských zvířat. Provozujeme řeznictví a uzenářství Chov skotu je zaměřen
na výrobu mléka. Naše stádo tvoří z 90% dojnice Holštýnského plemene a z 10%
plemene Červenostrakatého. Chov je ve volném ustájení na středisku v Bořitově
a má vlastní uzavřený obrat. Krmivová základna je tvořena především z objemných
krmiv, jako jsou kukuřičná siláž, vojtěšková senáž, cukrovarské řízky a luční seno.
Veškerá krmiva jsou získávána z vlastních zdrojů. Vyprodukované mléko dodáváme
prostřednictvím MOD Morava do mlékárny Olešnice a z části do vlastních mléčných
automatů umístěných v Blansku, Boskovicích, Kuřimi a Černé Hoře. V rámci naší
prodejní činnosti provozujeme několik automatů na mléko. Také vám nabízíme
prodej čerstvého masa v naší podnikové prodejně.

Lavandia s.r.o. / Levandulová farma
Starovičky 350, Starovičky 69168
biza@hands.cz
+420 607 725 634
http://www.levandulezmoravy.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 - 16:00
So 9:00 - 12:00
- během letní sezóny
Po – Pá 9:00 - 17:00 spolu s kavárnou

Příběh Levandulové farmy z jižní Moravy jsme začali psát v roce 2014, kdy jsme
vysadili více než 40 tisíc keříků levandule lékařské a s napětím očekávali první
pěstitelské úspěchy. Pole se nachází v malé obci Starovičky, nedaleko Hustopečí
a Lednicko-valtického areálu – v kraji vína, lidových tradic a významných
kulturních památek. Naše políčko obklopené vinohrady nabízí nezapomenutelný
výhled do krajiny, které dominují Pálavské vrchy.
Úcta ke krajině, tradicím, sounáležitost s přírodou a regionem jsou pro nás klíčové
hodnoty, které se promítají ve všech oblastech našeho působení. V tomto duchu
také obhospodařujeme naše levandulové keře. Samozřejmostí tedy je, že
levanduli lékařskou pěstujeme přirozeným způsobem, tj. bez chemického ošetření.
Rostliny zpracováváme velmi šetrně tak, abychom dosahovali velmi vysoké kvality
květů, které dále využíváme pro výrobu potravinových, dekorativních, relaxačních
a kosmetických výrobků. Jakožto chráněný zaměstnavatel Vám chceme nabízet
kvalitní produkty a služby a tím pomoci lidem, kteří nemají snadnou životní situaci.
Budeme usilovat o to, abychom dosáhli našich cílu a s Vaší pomocí budovali
jméno společnosti Lavandia s.r.o. ke vzájemné spokojenosti a růstu.
V letní sezóně kvetení levandule máme pro Vás připraveno spoustu relaxačních
a jiných aktivit přímo v levandulovém poli, sledujte nás a dozvíte se víc. Přímo
u nás na farmě můžete ochutnat různé levandulové dobroty, kávu, limonádu
a mnoho dalšího.
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Chuť Moravy, s. r. o.
Havlíčkova 198, 664 42 Modřice
info@chutmoravy.cz
+420 549 215 695
http://www.chutmoravy.cz

Otevírací doba:
9:00 - 16:00

Chuť Moravy jsou kvalitní a netradiční moravské delikatesy v dárkovém balení.
Hledáme a oprašujeme zapomenuté recepty a také vymýšlíme úplně nové. Vše je
vyráběno z kvalitních surovin, podle tradičních receptur a bez přidaných umělých
látek a konzervantů. A protože k Moravě neodmyslitelně patří víno, jsou i naše produkty
výborně kombinovatelné s moravskými víny. Proč hledat dobré věci jinde, když
u nás je jich stále mnoho. Pojďte s námi znovu objevit zapomenutou Chuť Moravy!
Naše produkty:
Svatojánské ořechy – mladé vlašské ořechy sklízené na svatého Jana jsou
naloženy do nálevu ze směsi sirupu a lahodného koření. Na plátky nakrájené
ořechy překvapí svou jemně delikátní chutí podávané jak samostatně tak
i například v kombinaci s čerstvými sýry.

Meruňkový džem – není příhodnějšího ovoce pro výrobu moravského džemu
než meruňky. Ten náš jich obsahuje 60% a to pouze českých a dobře vyzrálých.
Džem podávejte s bílým pečivem, v palačinkách nebo v křupavých koblihách.
Nakládané žampiony – mladé kloboučky žampionů naložené do delikátního
sladkokyselého nálevu, který jim dodává ten správný šmak. Pochoutka nejen
pro milovníky hub ale i pro gurmány. Nakládané žampiony se skvěle hodí
k uzenému masu, klobáskám nebo do poctivé domácí kulajdy.
Hovězí paštika – na zelených pastvách Vysočiny, se po celý rok volně
pase hovězí dobytek plemene Aberdeen Angus, z jehož vyzrálého mase
je vyrobena tato paštika. A je celé tajemství její skvělé chuti. Paštiku
doporučujeme podávat v silných vrstvách na čerstvém pečivu, doplněnou
o plátky svatojánských ořechů, nebo s kousky červeného vinného želé.
Sušené hovězí maso – skvěle vyvážená chuť a příjemná konzistence, získaná
naložením a následným pomalým sušením ve studeném kouři. Ale zejména
kvalita masa samotného dodává tomuto produktu punc jedinečnosti. Maso
vyzkoušejte ala carpaccio, lehce pokapané olivovým olejem a citronem
v kombinaci s rukolou nebo chmelíčkem, do salátu nebo jen tak samotné.

Chmelíček – mladé výhonky chmele jsou naloženy ve sladkokyselém
kořeněném nálevu. Překvapí svou lahodnou chutí s jemným hořkým
nádechem chmele. Chmelíček je ideální společník k moravskému uzenému.

Hovězí ŽERky – sušené hovězí maso ala jerky je vyrobeno sušením vyzrálého
masa plemene Aberden Angus studeným kouřem, a následně je pozvolna
dosušeno na optimální vlhkost. Nakrájejte si ŽERky na co nejtenší plátky
a vychutnejte si ho s hořčičnou omáčkou nebo chmelíčkem.

Jarní hustopečské mandle – mandle - pro Moravu netypická plodina
z unikátních mandloňových sadů v Hustopečích u Brna. Sbírané mladé hned
z jara a naložené v lehce sladkém nálevu. Výtečně se kombinují s jemnými
smetanovými sýry.

Pralinky „Nebe v hubě“ – limitovaná kolekce čtyř druhů ručně vyráběných
pralinek, v nichž se dokonale snoubí chutě vybraných moravských delikates
a hořké čokolády – například se svatojánskou pastou nebo vinným želém.

Smrkové želé – základem tohoto výjimečného želé je sirup z mladých
výhonků smrku a moravské bílé víno. Chuť vynikne s tvrdšími sýry nebo jako
příloha ke grilovaným rybám.

Olej z hroznových jader – hroznový olej je lisován za studena, mechanickou
cestou, čímž si kromě výrazné chuti zachovává i všechny své jedinečné
vlastnosti a látky. Olej z hroznových jader je výborný jak ve studené tak i teplé
kuchyni. Lze ho použít do salátů, krémových polévek nebo třeba při pečení
rybích specialit.

Vinné želé je vyrobeno z kvalitního moravského vína a přesto je bez alkoholu.
Můžete si ho tak dopřát, kdykoliv na něj dostanete chuť. Kousky želé se hodí
k sýrům, paštice nebo i samotné s pečivem.
Svatojánský krém – jedinečný sladký krém, který spojuje chuť svatojánských
ořechů, hořké čokolády a jemného ořechového karamelu. Krém se hodí na
toust, do dezertů nebo jen tak samotný na lžičku.
Hořčičná omáčka s chmelem – díky chmelíčku je příjemně nahořklá, slad jí
dává potřebnou sladkost a nechybí jí ani správný říz. Řeč není o pivu ale
o hořčičné omáčce s mladými chmelovými výhonky.

Chrousti – co udělá dobrá hospodyňka, když jí zbyde při pečení bílek?
Rozšlehá ho s cukrem, přidá na kostky nakrájenou housku, hrst vlašských
ořechů a šup s tím do trouby. Pak už stačí jen chroustat….
Kořeněné kroužky – tyto kroužky jsou křupavé, tak akorát kořeněné a hlavně
chuťově návykové. Dáte si první kousek….a pak až ten poslední. Kroužky se
hodí jak k vínu tak k pivu. Můžete je podávat místo pečiva k masným
a sýrovým prkénkům nebo je zkuste namáčet do oleje z hroznových jader.

Čatní z hustopečských mandlí – jarní nezralé mandle z hustopečských sadů
jako sladké, jemně pikantní čatní. Základem jsou nahrubo nasekané zelené
i zralé mandle, bílé víno, cukr, cibule a koření.

Levandulová farma
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Vinařství Sonberk a.s., Víno všemi smysly
Sonberk 393, Popice 691 27
sonberk@sonberk.cz
+420 777 630 434
http://www.sonberk.cz/

Otevírací doba:
Duben – Říjen: Po – Pá 10:00 – 17:00;
So, Ne 10:00 - 18:00
Listopad: Po – Pá 10:00 - 17:00;
So 10:00 - 18:00
Prosinec – Březen: Po – Pá 10:00 - 15:00

Snoubením země a slunce na vinici Sonberk vzniká víno s vlastním rukopisem.
Sprašová vinice Sonberk, založená již ve 13. století, s ojedinělým výhledem
na nejkrásnější dominantu Moravy – druhohorní pohoří Pálava – je místem
se skutečným geniem loci. Vytváříme novodobou historii z jedinečného místa,
unikátní vinice a rukopisu lidí, tvořících srdcem. Na více než 40 hektarech
pěstujeme zejména Ryzlink rýnský, Pálavu a Tramín, způsobem šetrným
k životnímu prostředí. Z ručně sklízených vlastních hroznů vyrábíme do 150 000
lahví bílých, pouze přívlastkových vín charakteristických výraznou ovocností,
šťavnatostí, vysokou mineralitou a vzrušující kořenitostí.

Klášterní oficína, Výroba bylinných likérů a sirupů
Kalouskova 35/637, 683 01 Rousíno
info@klasterofficina.cz
+420 544 528 853, +420 776 767 020
http://www.klasterofficina.cz

Vilémovice 77, Jedovnice 679 06
zigalova.eva@seznam.cz
+420 777 563 395
http://www.vcelapromoravskykras.cz/

Výrobky jako takové mají tradici několik desítek let, pan Motyčka podniká od roku
1998. Klášterní officína navazuje na tradici středověkých klášterních lékáren.
Jejím cílem je znovuobjevení zapomenutých receptur. Hlavní část sortimentu tvoří
bylinné sirupy, které jsou slazeny fruktózou a dodávají se hlavně do „Zdravých
výživ“, ale i do lékáren. Dalším tradičním výrobkem jsou bylinné likéry. U každého
bylinného výrobku, se mimo jiné uvádí jeho léčebné účinky, popř. dávkování, zda
byl schválen Státním zdravotním ústavem a podobně. Výrobky lze zakoupit
v prodejnách po celé ČR (seznam je na webu) nebo přímo přes e-shop.

Sonnentor, Bylinkový ráj
Bukovské bylinné likéry

Příhon 943, Čejkovice u Hodonína 696 15
sonnentor@sonnentor.cz
+420 518 362 687
http://www.sonnentor.cz/

Kvítkovická 583, Napajedla 76361
alcohol.moravia@gmail.com
+420 770 110 117
Alcohol Moravia
Zabýváme se prodejem a propagací regionálních Bylinných likérů se 150ti letou
tradicí zakladatele Alberta Michlera, který se vyráběl až do roku 1944 a po té
receptury a celou likérku přenechal Josefovi Smrčkovi, který s výrobou pokračoval.
V roce 1950 byla výroba zastavena režimem, protože likéry byly příliš buržoazní
pro dělnickou třídu. Až v roce 2016 se rozhodla dědička pana Smrčka ve výrobě
opět pokračovat.

Hustopečská mandlárna
Nerudova 24, Hustopeče 69301
obchod@mandlarna.cz
+420 772 360 879
http://www.mandlarna.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 - 18:00
So 9:00 - 18:00
Ne 9:00 - 16:00

Hustopečská mandlárna je rodinný podnik vyrábějící v první řadě produkty, v nichž
se snoubí nevšední chuť a vůně mandlí a nejedna kapka kvalitního alkoholu. Jako
první jsme vyráběli Hustopečskou mandlovici, skladbu produktů však rozšiřují a tak
dnes stojí i za dalšími kvalitními výrobky, které potěší nejednoho gourmeta.
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Včela pro Moravský kras z. s., Med a medové produkty

Otevírací doba:
Otevřeno celoročně kromě Velikonoc
a Vánoc: Po – Pá 9:00 - 17:00
So, Ne a státní svátky 10:00 - 18:00

V jihomoravském SONNENTORU již více než čtvrt století pevně věří tomu, že
respekt k tradici, přírodě, čisté půdě a ruční práci má smysl. Trvalá udržitelnost,
bezodpadová výroba a láska drobných biopěstitelů ke své práci je znát na
každém čajovém sáčku, který opustí brány této voňavé firmy. SONNENTOR
dnes patří mezi přední výrobce biočajů a biokoření, logo usměvavého sluníčka
vykukuje z regálů zdravých výživ i třech SONNENTOR prodejen v Praze, v Brně
a v Čejkovicích. Firma se rok od roku rozrůstá, přesto si stále snaží zachovat svůj
původní rodinný charakter a filozofii, se kterou se roku 1988 v Rakousku zrodila.
Dnes se na čejkovickém kopci, v zrekonstruované budově původně rozpadlého
kravína, nevyrábí pod mottem „Tady roste radost“ pouze čaj. Místní i návštěvníci
z velkých dálek si tu rádi vychutnají šálek dobré kávy a domácí dezert v kavárně
s čajovým salonem Čas na čaj, vedle zážitkové exkurze mohou také projít
bylinkovou zahradou a rozhlédnout se do malebného jihomoravského kraje
z Vyhlídky na výsluní. Během roku pořádá SONNENTOR celou řadu akcí pro
veřejnost, od drobných workshopů přes akce pro děti až po zářijové Čejkovické
bylinkové slavnosti.

Čím vším se spolek zabývá?
1.

Prezentací včelařství a včelích produktů Včelařské kurzy, kurzy zdobení
perníků, medobraní , degustace medu a medoviny, přednášky o včelařství
a včelích produktech, další různé prezentační akce pro firmy a širokou
veřejnost.

2.

Výrobou a propagací regionálních produktů Tj. medu a medovinyinformativní prodej ze dvora, propagace na námi pořádaných kurzech, při
exkurzích, prodejích na veřejných akcích.

3.

Propagací turistiky v krasové obci Vilémovice a blízkém okolí severní
části Moravského krasu Realizace naučné stezky v roce 2008-Pěší trasa
Vilémovice-Macocha, publikace Včelařský rok.

4.

Propagací společensky prospěšných akcí Pořádaných v obci Vilémovice
a blízkém okolí.

5.

Propagací apiterapie a od roku 2015 také aromaterapie Apiterapie při
prodeji včelích produktů, při kurzech, exkurzích atd. Aromaterapie při
pořádaných kurzech ve spolupráci s firmou Salus.

Včelaprodukt, Med a výrobky z medu
Poštovní 157, Dolní Dunajovice 691 85
jilinaturcinova@seznam.cz
+420 776 044 712
http://www.vcelaprodukt.cz/

Otevírací doba:
po telefonické domluvě

V současné době majitel Vavřinec Turčín obhospodařuje 200 včelstev. Firma
zpracovává pouze vlastní med a med od českých včelařů především z regionu
jižní Moravy. Snaží se o vysoce kvalitní výrobky z jedno druhových medů – lípový,
akátový, tmavý lesní. V současné době uvedla na trh novinku – med s ovocem
– s jahodou, višní a černým rybízem. Jedná se o kvalitní akátový med s ovocnou
složkou, které je v medu max. 5% (bez přidaného cukru, bez konzervace, barviv
apod.). Medy květové nektarové, lípové, s višní a jahodou jsou oceněny čestnými
uznáními Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006 a 2007. V r. 2010
jsme byli oceněni za výrobek Ovoce s medem- višeň Regionální potravinou
Jihomoravského kraje.

Včelpo s. r. o., Včelí produkty
Obora 108, Obora 679 01
objednavky@vcelpo.cz
+420 516 469 120
http://www.vcelpo.cz/

Otevírací doba:
Po – Pá 7:30 - 14:00

Společnost byla založena již v roce 1979 jako výrobní podnik českých včelařů.
Vlastník společnosti – český svaz včelařů – je současně garantem vysoké kvality
výrobků. Sídlo společnosti se nachází v krásném přírodním prostředí Drahanské
vrchoviny na jižní Moravě. Čisté přírodní prostředí této oblasti splňuje podmínky
pro kvalitu přírodních produktů, mezi kterými včelí produkty zaujímají přední místo.
Veškeré produkty získané přímo od českých včelařů nejsou žádným způsobem
chemicky ošetřeny a upraveny. Jsou zpracovány moderními technologiemi, které
garantují zachování jejich přirozených léčivých účinků. Na kvalitu dohlíží nejen
naše moderně vybavená laboratoř, ale také Státní veterinární správa.. Výrobky
zdravé výživy byly úspěšně testovány Státním zdravotním ústavem
a jsou povoleny hlavním hygienikem ČR. Nosným programem naší společnosti je
zpracování přírodního včelího medu jako vysoce kvalitní biopotraviny. V českých
medech nebyly dosud zjištěny zvýšené hodnoty reziduí pesticidů či těžkých
kovů. Česká republika se v Evropě řadí mezi státy s nejdůslednějším dohledem
nad způsoby aplikace léčiv včelám a kontrolou jejich zbytků v produktech, proto
zásobujeme trh produkty od českých včelařů s garancí nejvyšší kvality.

Prodej medu – Maloobchod s medem – Velkoobchod s medem – Nabídka
medových produktů
Med je čistě přírodní produkt, který je asi ze 75 až 79 procent tvořen jednoduchými
cukry, které tělu umožňují rychlý přísun energie, tj. hlavně cukr ovocný a hroznový.
Nachází se v něm široká škála minerálních látek a stopových prvků, vitamínů
a enzymů. Navíc se v medu nacházejí ještě další látky, zejména řada
antibiotických látek hubících zárodky, označovaných společně jako inhibitory.
Obsah účinných látek obsažených ve včelím medu a sloužících našemu
organismu ke zdraví uzavírají kyseliny a bílkovinné složky – proteiny. Je možná
jeho přímá konzumace, používá se ke slazení, lze ho použít i k pečení a k přípravě
přírodních léčiv. Firma VČELAPRODUKT Dolní Dunajovice vznikla v roce 1990.
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Vinařství Košulič, Víno s rukopisem
Na Hradbách 74, Hustopeče 693 01
kosulic@vinokosulic.cz
+420 775 651 555
http://www.vinokosulic.cz/

Otevírací doba:
pouze na objednání

Likérová vína: Vinařství Košulič je rok od roku více a více zaměřeno na produkci
fortifikovaných vín. Baví nás to obrovské neprobádané moře nových chutí vůní
a postupů, které postupně vymýšlíme, zkoumáme a nakonec uvádíme do života.
Odrůdová vína: Soustřeďujeme se na snoubení odrůdy s viniční tratí a díky tomu
nám ve sklepě vznikají unikátní lokální vína, jejichž chuťový či aromatický profil
není ničím předělán, vylepšen či opraven. Pěstování révy je pro nás hledáním
cesty k vínu, ve kterém se zračí otisk odrůdy a viniční trati. Stále hledáme cestu,
jak jít naproti tomu, co dokáže z vína udělat jeho původ. A tak i my hledáme tu
dnes zapomenutou znalost a pořád se učíme, čím dokáže půda, vítr a slunce
ovlivnit víno tak, aby bylo nakonec tím, co se v životě snažíme nalézt.
Cider, mošty a ovocné produkty: Zpočátku jsme začali vyrábět ovocné marmelády
a později i mošty z hroznů, meruněk, třešní, švestek a dalšího ovoce pro radost
a vlastní spotřebu. Zájem o ně však časem přerostl domácí spotřebu a posunul se
k jejich komerční produkci.
Víno na míru: Připravíme Vám víno na míru, přesně dle Vašich požadavků s Vaším
logem či etiketou např. svatební, dárková nebo firemní vína.

Vinařství Naturvini s.r.o.
Bavory 147, Bavory 692 01
naturvini@naturvini.cz
+420 773 562 773
http://naturvini.cz/
Vinařství Naturvini s.r.o. se nachází na úpatí Pálavských vrchů. Malebná vinařská
vesnička blízko historického města Mikulov se stala základnou pro nové,
dynamické vinařství s velkou budoucností. Naturvini vyrábí vína z tradičních
moravských vinic. Cílem vinařství je tvořit vína k jídlu, a proto převažuji vína suchá
a nekomplikovaná, směrem ke konzumentům. Vinařství se také specializuje na
výrobu originálních marmelád (ovocných pomazánek) z hroznů jednotlivých odrůd,
vinného želé, vinné omáčky a hořčice. To vše je originální, domácí, s moravskou
recepturou. Každý hrozen z kterého tvoříme vína je ručně sbíraný. Při výrobě
vína postupujeme individuální cestou ke každé odrůdě a šarži, která přijde do
sklepa. Na technologický vyspělých zařízeních se snažíme co nejšetrněji proměnit
hroznovou šťávu ve víno. Snahou je dát hroznům jenom to co potřebuji, aby se
stvořilo víno originální, neopakovatelné vyjadřující vinohrad, ročník a úsilí kdy
bylo vyrobeno. Z jednoho vinného keře vždy jedna láhev dobrého vína. Cílem
vinařství je tvořit vína jako běžnou součást života a to k jídlu. Proto převažuji vína
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suchá, polosuchá a srozumitelná směrem ke konzumentům. V posledních letech
zkoušíme i zrání bílých vín – na speciálních barriquových sudech. Vinařská rodina
se také specializuje na výrobu originálních marmelád (ovocných pomazánek)
z hroznů jednotlivých odrůd, vinného želé, vinné omáčky a vinné hořčice a to vše
originální domácí moravskou recepturou. Ze starých 40-50 let starých ovocných
sadů za příznivého ročníků vyrábí marmelády z meruněk, třešní, višní a švestek.
Vše je možné ochutnat v zázemí vinařství, spolu s možnosti ubytování a degustací
vín a domácí kuchyně na objednávku.

Vinařství Proqin s. r. o.,
Výroba kvalitních sektů a přívlastkových vín
Na Kopečku 628, Velké Němčice 691 63
prokes@proqin.cz
+420 606 685 594
http://www.proqin.cz/
Naše vinařství se zaměřuje na výrobu kvalitních sektů klasickou metodou
kvašením v láhvi a výrobu přívlastkových tichých vín. Rodové vinařství PROQIN
patří v rámci České republiky k malým vinařstvím hospodařícím na čtyřech
hektarech vlastních vinohradů. Vedle škály kvalitních přívlastkových vín vám
nabízíme sekty vyráběné tradiční metodou kvašením v láhvi. V naší nabídce
najdete také speciality v podobě mešních vín, ledových vín, slámových vín
a vinného oleje. Naše vína každoročně získávají řadu ocenění na domácích
a mezinárodních soutěžích. Nabídka našich služeb zahrnuje nejen samotnou
výrobu a prodej vína, ale prostřednictvím našeho elektronického obchodu
zajišťujeme i jeho distribuci až k vám domů. Můžete také využít služeb našeho
nově vybudovaného sklepa ve Velkých Němčicích, kde je k dispozici prodejna
vína. Vinařství PROQIN pěstuje révu vinnou na jihozápadně orientovaných vinicích
s humózně-sprašovitým typem půdy na vyhlášené viniční trati Punty v katastru
vinařské obce Velké Němčice. Tato jedinečná trať leží na 49. severní rovnoběžce,
stejně jako oblast Champagne a Alsasko. Věříme, že právě proto se zde
tolik daří burgundským odrůdám typickým pro výrobu pravého šampaňského
(odrůdy Chardonnay, Rulandské bílé a Rulandské modré). Také zde u nás se
totiž rodí hrozny ideální pro výrobu špičkových šumivých vín s ovocnou chutí
a delikátní kyselinou. Kromě toho zde dozrávají i velmi kvalitní ryzlinky, ze
kterých vyrábíme svěží sekty s říznější kyselinou. Z tichých vín pak nemůžeme
opomenout aromaticky bohatý sauvignon a prvotřídní polosladký tramín. PROQIN
se specializuje na produkci šumivých vín, která vyrábí ručně tradiční metodou
kvašením v lahvi, a to nejméně po dobu 12 a více měsíců. Otevíráním sektů se
velmi úspěšně zabývá mladší bratr Kamil Prokeš, který je trojnásobným mistrem
ČR v sabráži, neboli sekání sektů šavlí či jiným kuriózním předmětem – podkovou,
krojovou botou, skleničkou či dokonce golfovou holí. Tato aktivita bývá vždy
vítanou atrakcí jak na večírcích, tak přímo u nás ve vinném sklípku.

Hustopečské mandloně

Vinařství Válka, Přírodní rodinné vinařství
Kroužek 428, Nosislav 691 64
info@vinarstvivalka.cz
+420 547 231 628, +420 776 164 929
http://www.vinarstvivalka.cz/

Otevírací doba:
Celoročně:
Po – Pá 10:00 - 18:00; So 9:00 - 12:00
Září – Říjen:
každý den 10:00 - 20:00

Vinařství Válka najdete v Jihomoravském kraji, na rozhraní mezi okresy Brno –
Venkov a Břeclav. Přímo pod svahy dominanty místní lokality – kopce Výhonu.
Pěstujeme révu na svazích Přírodního parku Výhon, ve vinařské obci Nosislav.
Více než 6 ha vinic je umístěno v krásné viniční trati Přední hory, kde vinařstvím
budované kamenné meze z místního materiálu pomáhají biologické rozmanitosti.
Jako malovýrobci tvoříme víno jako umělecké dílo. Úcta k přírodě a krajině umožní
i našim potomkům, aby zůstala úrodná, zdravá a čistá. Vinařství po staletí dává
Jižní Moravě neopakovatelný charakter, který je prací lidí přetvářen v kulturní
místo k žití. Slunce, půda a píle vinaře se promítají do osobitých vín se znaky
minerality, která vždy nesou pečeť svého původu v krajině Výhonu. Víno je
výsledkem pracovního úsilí, při kterém vinař srůstá s půdou, sklepem a vesnicí,
kde víno vzniká. Ochutnejte vína z vinic odkud je krásný výhled na Pálavu a na
vinohrady. V období vinobraní prodáváme burčák ve vinařském dvoře, kde můžete
současně vidět zpracování hroznů, tedy část procesu výroby vína. Obec Nosislav
je spojnicí systému cyklostezek Brno-Vídeň, Velkopavlovické a Brněnské vinařské
stezky a cyklostezky Cezava, směřující ke Slavkovu.

Otevírací doba:
Po dohodě po telefonu

VÍNO J. STÁVEK je rodinné vinařství situované v němčičském VINAŘSKÉM
DVOŘE, který byl postaven pradědečkem Františkem v roce 1929. Specializuje se
na fortifikovaná, růžová a cuvée vína. Vyrábíme ušlechtilá vína, která jsou dělena
do tří hlavních segmentů: fortifikovaná vína, cuvée vína, rosé vína. Vedle těchto
originálních vín je dále vyráběna odrůda Frankovka z tradičních viničních tratí,
která je zároveň nosnou odrůdou vinařství. Rádi vás přivítáme ve vinařství, kde
spolu můžeme naše vína přechutnat. Objednat si můžete krátkou degustaci nebo
také delší, během které je možné navštívit vinice, výrobní prostory, historické
a památkové sklepy, či jen tak posedět při dobrém víně.
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Jablečný mošt Jonagored nese název po odrůdě jablek, ze které je vyráběn.
Mošt je bez jakýchkoliv chemických přísad. Dlouhá trvanlivost je zabezpečena
pasterizací a kvalitou jablek použitých pro výrobu. Jedná se o 100 % ovocnou
šťávu. Značku Regionální potravina Jihomoravského kraje získalo devět
nových výrobků (Brno, 25. června 2015). Ministr zemědělství Marian Jurečka
spolu s radním Jihomoravského kraje Jaroslavem Parolkem a ředitelem SZIF
Martinem Šebestyánem dnes předali ocenění Regionální potravina devíti
vítězným produktům z Jihomoravského kraje při příležitosti zahájení Národní
výstavy myslivosti. Tuto prestižní značku uděluje již šestým rokem Ministerstvo
zemědělství nejlepším výrobkům od malých a středních regionálních producentů
ve 13 krajích Čech a Moravy. V kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje je
vítězem výrobek naší firmy „Jablečný mošt Jonagored“.

Chili plody

Otevírací doba:
Po – So 8:30 - 18:00
(červenec a srpen otevřeno do 19:00)
Ne 13:00 - 18:00

Znojemská okurka, družstvo chce svými sterilovanými okurkami navázat na to
nejlepší ze staleté historie – tradice Znojemské okurky.

Pekárna a cukrárna Zdena, Koláčky, zákusky a dorty
z Mikulčic pro každou slavnostní příležitost
Těšice 127, Mikulčice 696 19
pekarna-zdena@seznam.cz
+420 518 357 231, +420 774 717 515
http://pekarnazdena.com/

Otevírací doba:
Po - St 8:00 - 14:00
Čt 8:00 - 12:00, 17:00 - 18:00
volný prodej zákusků Pá 13:00 - 15:00
výdej objednaného zboží po domluvě
i v dopoledních hodinách

Jsme firma s dlouholetou tradicí, zabývající se zakázkovým pečením všeho
sladkého, dobrého a na oko pěkného. Na oslavy, svatby, narozeniny, hody,
Velikonoce i Vánoce, prostě kdykoliv potřebujete, přichystáme koláčky různých
velikostí i chutí, zákusky, mini řezy, dorty, linecké cukroví a jemné pečivo. Vše na
přání zákazníků.

Firma Chili plody pěstující chilli na výhřevných polích jižní Moravy. Plody sklízí
jak k přímému prodeji, tak z nich vyrábí tyto chutné produkty. Chili produkty jsou
všechny BIO potraviny, které jsou bez jakýchkoliv konzervantů.

Jaroslav Crhák, Soukromý zemědělec
Náměstí u Václava 48, Bořitov 679 21
crhakboritov@centrum.cz
+420 516 437 363
http://www.crhakboritov.cz

Znojemská okurka, Družstvo
Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02
druzstvo@znojemskaokurka.cz
+420 775 137 633
http://www.znojemskaokurka.cz

Družstevní 68, Lysice 679 71
zeas@zeasas.cz
+420 737 259 229
http://www.zeasas.cz/

Lovčičky 158 683 54 Lovčičky
chilliplody@gmail.com
+420 774 942 241
https://www.chilli-plody.cz/

Víno J. Stávek, Rodinné vinařství
Za humny 176, Němčičky 691 07
jan@jstavek.cz alena@jstavek.cz
+420 777 906 991
http://www.jstavek.cz/

ZEAS Lysice, a. s., Jablečný mošt Jonagored

Otevírací doba:
Po, Čt 9:00 - 17:00
So 9:00 - 11:00

Malý rodinný podnik asi 20km severně od Brna v obci Bořitov. Pěstujeme hlavně
brambory, cibuli, česnek, zelí, obilí a další. Prodáváme naše produkty přímo
v našem obchůdku v Bořitově a také na trzích v Brně a Blansku. V případě zájmu
jsme schopni zajistit větší odběry. Nositel značky Regionální potravina.

Cukrářské výrobky – Dle vašeho přání přichystáme do krabiček výrobky, které
si sami vyberete z objednávkového listu nebo vám připravíme výběr zákusků
obsahující řezy, rolády, mini cukroví a linecké tvary. Cenu nebo počet kusů
tohoto výběru si určíte sami. Pokud máte speciální přání, kontaktujte nás a rádi
napomůžeme jak s případným výběrem výrobků, tak s počty kusů. Poradíme vám,
jaké množství zákusků a koláčků je obvyklé na hostinu, popřípadě jaké výslužky
dáte vašim hostům. Záleží jen na vás, jak se rozhodnete ve výběru.
Pekařské výrobky – Každou noc provoní Mikulčicemi vůně koláčků, vánoček,
lineckého cukroví, vanilkových rohlíčků, listového těsta a spousty dalších dobrot.
Vše vyrábíme na zakázku, dle objednávek zákazníků. Jemné pečivo rozvážíme
do místních obchodů, nebo si je zákazníci odeberou přímo v pekárně. Svatební
koláčky lze přepravní službou zaslat do celé republiky. Za jejich kvalitu ručíme,
pochutnáte si i po několika dnech!
Dorty jsou vyráběny na přání zákazníka. Každý dort je originál. Korpus, krémy
i dohotovení dortu si určujete vy sami. Lze také vyrobit zdravý dort (špaldová
mouka, třtinový cukr), bezlepkový dort (Jizerka – bezlepková směs). Cena se
odvíjí od složení surovin, hmotnosti a náročnosti zdobení dortu. Přibližnou cenu
zodpovíme na váš konkrétní dotaz. Dorty objednávejte nejméně 5 pracovních dní
před datem odběru.

Svatební koláče – Více jak 20 let pečeme na přání svatební koláče (tvarohové,
ořechové, povidlové a makové) s máslovou krájenou drobenkou. Kostičky
(drobenka) jsou místní specialitou. Podle nich poznáte, že koláčky pochází
z prosluněného, vinohrady osázeného, písněmi cimbálovek rozezněného kraje Podluží. Recept těsta i všech čtyř náplní se z generace na generaci předává
a opatruje, jako oko v hlavě. Kvalita, 5ti denní trvanlivost, vůně, nezapomenutelná
chuť to byly hlavní kroky k udělení certifikátu „Tradiční výrobek Slovácka“ a „Chuť
jižní Moravy“. Koláčky od Zdeny z Mikulčic obletěly svět, prezentují Podluží
i Jihomoravský kraj. Posílat je lze přepravní společností, nebo vlakem až k vám
domů. Objednat je lze na každý pracovní den v týdnu.

Pekařství U Horáků, Jiří Horák
Olomoučanská 300, Rudice 679 06
ehhorakova@seznam.cz
+420 723 301 171
Pekařství U Horáků

Otevírací doba:
Po, St, Pá 8:00 - 9:30
So 8:00 - 9:00

K pečení používá vlastní žitný kvásek, který si sám „pěstuje“. Ve velkých
pekárnách už takový postup mizí, tam si většinou vystačí s kváskem práškovým.
Chleba se u Horáků peče buď běžný, který se připravuje napůl z žitné a napůl
z pšeničné mouky, nebo černý – ten tvoří hrubší žitná mouka a je dochucen
slunečnicovými či dýňovými semínky. Prodává se v rodinné pekárně přímo
v Rudici. Mouku pekař kupuje od malého soukromého mlynáře z nedalekých
Pouzdřan. Nabídku pekařství v moravských Rudicích netvoří pouze chléb
z kvásku, ale i výběr z jemného pečiva, sladké pečivo, specialita Rudické tyčinky.
Rádi Vás obsloužíme v naší prodejně přímo v Rudici. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ruční výroba tradice firmy delší než 10 let.

Zdeňka Klimešová, Výroba perníčků
Skrchov 40, 679 61
zdenicka.zachovalova@seznam.cz
+420 776 047 917

Otevírací doba:
na zavolání

Perníčky vyrábím již řadu let, stále se snažím zdokonalovat a dělat nové
a zajímavé věci. Každoročně se účastním mnoha výstav a předváděcích akcí.
Ještě donedávna byly perníčky spíše mým koníčkem, nyní se pokouším tímto
úžasným řemeslem uživit a zatím jsem spokojená, i když všechny začátky jsou
těžké. Jednu výhru už ale mám…. Dělám to, co mě baví a to v dnešní době může
říct opravdu málo kdo.
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ZEMSPOL a.s. Sloup
Sloup 221, Sloup 679 13
stloukal@zemspol.cz
+420 516 435 316, +420 602 749 177
http://www.zemspol.cz/
Společnost ZEMSPOL a.s. Sloup působí v oblasti Drahanské vrchoviny převážně
v severní části Moravského krasu. Společnost se zabývá pěstováním přírodně
a ekonomicky vhodných zemědělských plodin, chovem hovězího dobytka,
výrobou pekařských výrobků, jezdeckou turistikou a dalšími činnostmi. Vlastní
pekařské výrobky je možno zakoupit ve firemní prodejně v místě provozovny,
rovněž jsou rozváženy vlastním vozidlem do prodejen po okolních obcích. Firma je
držitelem certifikátu Regionální potravina Jihomoravského kraje 2011 a certifikátu
MORAVSKÝ KRAS regionální potravina.
Rostlinná výroba:
•
•

Hlavní zaměření na obiloviny a řepku.
Trávy na semeno, kukuřice.

Živočišná výroba:
•
•
•

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa.
Základem chovu skotu je stádo 550 dojnic červeno-strakatého plemene.
Doplňkovým programem je chov ovcí a koní.

Pekárna:
•
•
•
•

V pekárně malého typu vyrábí naši zaměstnanci přes dvacet druhů
čerstvých výrobků.
Jedná se o známé pekárenské výrobky i speciality tohoto provozu.
Do našich výrobků nepřidáváme žádné chemické přísady.
Rozvoz k pravidelným odběratelům je zajištěn přímo pekárnou.

•
•
•
•

Tuřanské kysané zelí – nejoblíbenější zelí (nejen) na jižní Moravě
Jedinečná chuť díky specifickému složení půdy v deltě řeky Svitavy
Tradice a kvalita – využíváme tradiční postupy a garantujeme kvalitu
Odborná ocenění – Zelí roku, Zlatá chuť Moravy, To nejlepší z Moravy

AGRO Brno – Tuřany, a.s., je v mnoha ohledech výjimečnou společností. Nejen
tím, že navazujeme na dlouholetou a úspěšnou tradici našich předchůdců
v oblasti zemědělské výroby, pěstování květin a okrasného školkařství. Ale také
proto, že v tom co děláme, svým způsobem vynikáme. Trvale nabízíme největší
výběr rozmanitých druhů hrnkových květin, bylinek a okrasných dřevin na Moravě.
Naše Tuřanské kysané zelí je díky své jedinečné chuti je mezi spotřebiteli velmi
oblíbenou značkou, pravidelně se objevuje na talířích tisíců lidí a navíc pravidelně
sbírá ocenění v odborných soutěžích. Přinášíme vám to nejlepší z Moravy…

Divoké farmy
Šebrov 195, 679 22 Lipůvka
obchod@divokefarmy.cz
+420 775 965 785 (Ing. Markéta Tlapáková)
www.divokefarmy.cz
Divoké farmy jsou relativně malá farma specializovaná na chov prasete
přeštického černostrakatého. Také se věnují chovu drůbeže (kuřata, kachny, husy)
a produkci vajec slepičích a křepelčích. Maso z vlastní farmy zpracovávají dle
ověřených receptů a všechny produkty pocházejí z vepřového a drůbežího masa
z vlastních chovů, kde jednoznačně preferují kvalitu před kvantitou. Produkty
neobsahují žádné konzervační látky, stabilizátory, zvýrazňovače chuti, barviva atd.,
ale pouze kvalitní maso, sůl a koření.
Hlavní produkty:
Vepřové a kuřecí maso, kačeny, husy, křepelky a holoubata, uzené vepřové
maso, klobásy, čabajky, paštiky, tlačenky, vepřové a drůbeží bujony.
Objednávky a doprava:

AGRO Brno-Tuřany, a.s., Tuřanské kysané zelí

Produkty jsou prodávány přes vlastní e-shop, který funguje tak, že do úterní
půlnoci přijímají objednávky, které v pátek rozváží. V případě dotazů můžete
kontaktovat paní Markétu Tlapákovou.

Kaštanová 558/123b, Brno 620 00
vendula.krcmarova@agro-turany.cz
+420 545 229 816
http://www.agro-turany.cz/

Znojemské okurky

Tuřanské kysané zelí patří mezi spotřebiteli nejoblíbenější nejen na jižní Moravě.
Vděčí za to především dlouholeté tradici, jedinečné charakteristické chuti
a garantované kvalitě. Naše zelí pravidelně získává také vynikající hodnocení
v odborných soutěžích.
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Farmbox.cz
Syrovice 348, 664 67 Syrovice
irena.snekova@farmbox.cz
+420 721 703 100
https://www.farmbox.cz/
Farmbox.cz je unikátní projekt, který je distributorem zeleniny a ovoce od místních
farmářů, ale také poctivého kváskového chleba, uzenin od místního řezníka,
farmářské jogurty, tvaroh či máslo, ale i kuřata nebo vajíčka.
Hlavní produkty:
Drůbež, vejce, ovoce a zelenina, pečivo, mléčné produkty.
Objednávky a doprava:
Trvanlivé potraviny jsou schopní zaslat na dobírku po celé ČR. Pro
objednávky nastavena uzávěrka na každé pondělí, distribuce pak probíhá
stejný týden ve středu nebo ve čtvrtek s rozvozem přímo na místo. Distribuují
prozatím pro Brno a jeho blízké okolí. Pro objednávky kontaktujte paní Irenu
Šnekovou.

Zelenka s.r.o.
Topolová 910, 667 01 Židlochovice
bobcik@krocan.cz
+420 737 243 107
http://www.krocan.cz/
Rodinná firma Zelenka s.r.o. se již více než 20 let specializuje na chov a zpracování
krůt. O zvířata se na farmě starají od jejich narození až do porážky. Řezníci
porážejí a porcují vykrmené krůty v novém provozu v Židlochovicích. Na farmě
jsou zvířata odchovávána v halách a mají podestýlku přírodního původu, mohou
hrabat a k dispozici mají dostatečný životní prostor. Během výkrmu se postupně
vystřídá šest krmných směsí s vyrovnaným obsahem bílkovin a energie. Základ
tvoří kukuřice, pšenice a sója. Krmivy živočišného původu nekrmí. Hormony a jiné
růstové stimulátory se na farmách nepoužívají. Krmiva jsou vyráběna podle přísných
předpisů a jejich původ i složení je dohledatelné. V provozu mají zaveden funkční
systém kritických bodů HACCP. Společnost Biokont, inspekční a certifikační orgán
v ekologickém zemědělství, jehož hlavní činností je inspekce a certifikace BIO,
udělila společnosti certifikát pro BIO Krůtí porcované maso.

Farma Mlsná koza

Hlavní produkty:
Chlazené i mrazené krůtí maso (porcované).

24. dubna 338, 664 43 Želešice
barbora.spitz@email.cz
+420 602 721 448
http://www.umlsnekozy.cz/

Vedlejší produkty:
Uzeniny z krůtího masa.
Objednávyk a doprava:
Objednávky probíhají skrz e-shop a maso nejlépe objednat v týdnu vždy do
středy do 12 hod. Objednávku je následně možné si vyzvednout na různých
výdejních místech viz webové stránky. Pokud objednáte alespoň 20 kg masa
a jste v Brně nebo na některé z rozvozových tras, mohou vám maso po
předchozí dohodě dovézt až na místo. V případě velkoobchodního odběru
masa kontaktujte Mgr. Vladislava Bobčíka.

Rybárna – Josef Šopík
Božetěchova 6, 612 00 Brno
kapr@rybarna.cz
+420 541 240 205
http://www.rybarna.cz/cz/

Farma Mlsná koza navázala na myšlenku pradědečka majitelky, který přišel
s odhodláním a nadšením vybudovat hospodářství, které by zpracovávalo ovoce,
to bylo těsně před druhou světovou válkou. Myšlenka o hospodaření se sice trochu
změnila, ale odhodlání a nadšení majitelce po jejím pradědovi zůstalo. Hospodaří
se zde v režimu ekologického zemědělství a se zaměřením na chov dojných koz
a krav. Farma získala ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017.
Hlavní produkty:
Kozí a kravské sýry, které se vyrábí ve faremní mlékárně. Ta zpracovává
vlastní kozí a kravské mléko.
Vedlejší produkty:

Otevírací doba:
Po – Pá 9:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

V rybárně – Josef Šopík mají vlastní sádky, místo, kde ryby zpracovávají a prodejnu.
To vše na jednom místě. Čerstvé filety ze sladkovodních i mořských ryb průběžně
připravují po celý den.

Sušené maso „Jerky“.
Objednávky a doprava:
Objednávky probíhají skrz e-shop na webových stránkách farmy. Sušené
maso odesílají nejpozději do 7 dní po obdržení objednávky. Mléčné výrobky
jsou vyráběny vždy čerstvé a nejsou vhodné k zasílání poštou. Je možné si je
vyzvednout ve výdejně v Želešicích. Po domluvě rozvážejí i do Brna.
V případě dotazů se obracejte na paní Barboru Spiltzovou.

Hlavní produkty:
Chlazené filety - kapr, pstruh, jeseter.
Vedlejší produkty:
V sezóně - lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik, bílá ryba.
Objednávky a doprava:
Ryby zatím nerozvážejí. Je možné zakoupit na prodejně v Brně.

Zelinářství Komendovy
Žerotice 114, 671 34 Horní Dunajovice
objednavky@zelinarstvi-komendovi.cz
+420 733 665 790
http://zelinarstvi-komendovi.cz/
Zelenina a ovoce jsou zde pěstované bez chemie a umělých hnojiv. Ovocné sady
se rozléhají na ploše 5 ha a na polích obdělávají a pěstují převážně zeleninu.
Hlavní produkty:
Zelenina: brambory, cibule, česnek, mrkev, petržel, petrželovou nať, pór,
ředkvičky, kedlubny, květák, hlávkový salát, hrášek, okurky, rajčata, dýně,
cukety, lilek, brokolici, libeček, pažitku, celer, zelené fazolky.
Ovoce: třešně, jahody, meruňky, broskve, jablka, rybíz, hrušky, švestky, ořechy.

18

Vedlejší produkty:
Ovocné a zeleninové zavařeniny, ovocné sirupy, vejce (5 Kč + DPH/ks slepice jsou na volno v ovocném sadě).
Objednávky a doprava:
Objednávky probíhají skrz Email nebo telefonicky (ozve se vám paní Dagmar
Komendová). Doprava je možná po předchozí domluvě.

Farma Ráječek
Ráječek 557/5b, 620 00 Brno
info@farmarajecek.cz, obchod@farmarajecek.cz
+420 603 820 684 (velkobochod - Josef Sklenář)
+420 604 200 406 (maloobchod - Lenka Vítečková)
http://farmarajecek.cz/cz
Farma Ráječek je ekologická farma a získala certifikát integrované produkce
zeleniny. S pěstováním zeleniny farma začala v roce 1997, kdy navázala na
rodinnou tradici. Současně hospodaří na 23 hektarech orné půdy. Na začátku
pěstovali klasické druhy zeleniny, jako jsou zelí, květák, kapusta a brambory.
V posledních letech se specializují především na pěstování listové zeleniny.
Zelenina z Farmy Ráječek splňuje přísná kritéria systému integrované produkce
zeleniny. Jsou také držiteli certifikátu nevládní organizace Global G.A.P., která
nastavuje standardy bezpečnosti a kvality zemědělských produktů po celém světě.
Hlavní produkty:
Listová zelenina (cca 10 druhů), košťálová zelenina (kedlubny, červené
a bílé zelí, pekingské zelí, kapusta, květák), bylinky (máta peprná a petržel
hladkolistá, petržel kadeřavá.
Vedlejší produkty:
Cukety, dýně hokkaido a česnek (český paličák).
Objednávky a doprava:
V případě objednávky se prosím obracejte na paní Lenku Vítečkovou. Zboží
je k vyzvednutí pouze na prodejně (adresa viz kontaktní údaje). Farma
aktuálně rozvoz neposkytuje. Distribuci provádí společnost Badeko.
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JUHAS DP s.r.o.
Hevlín 435, 671 69 Hevlín
objednavky@juhas-dp.cz
+420 734 319 919
http://www.juhas-dp.cz/
Firma se věnuje především pěstování obilovin a olejnin a také se věnuje pěstování
cibule a odrůd brambor od velmi raných až po pozdní na uskladnění. Cílem je
produkovat a prodávat pouze české potraviny, u kterých dbají na kvalitu.
Adresa prodejny: Nádražní (areál bývalého cukrovaru) 671 67 Hrušovany nad
Jevišovkou.

Hlavní produkty:
Čerstvé ovoce a zelenina v bio kvalitě.
Vedlejší produkty:
Mléčné produkty (tvaroh, čerství sýr).
Objednávky a doprava:
Pro objednávky se obracejte na Ing. Šárku Štěrbovou. Distributorem je také
Badeko nebo FarmBox.

Hlavní produkty:
Brambory, cibule.
Objednávky a doprava:
Objednávku a dopravu na konkrétní místo závozu je možné řešit telefonicky
nebo e-mailem (v čase Po – Pá 8:00 - 16:00). Zboží je také možné zakoupit
přímo na adrese prodejny „ze skladu“ (probíhá každý všední den
od 7:30 - 17:00 a v sobotu od 7:30 - 12:00).

Ekofarma Deblín
Deblín 50, 66475 Deblín
info@ekofarmadeblin.cz, sarka.sterbova@ekofarmadeblin.cz
+420 732 546 569, Fax.:+420 549 430 241
http://www.ekofarmadeblin.cz/
Ekofarma Deblín se od roku 1991 zabývá ekologickým hospodaření. Začínali
s odbytem bio brambor, postupně se k tomu přidalo zpracování mléka (tvaroh
a čerstvé sýry). V roce 1996 prostřednictvím Svazu PRO-BIO vstoupili do
jednání o dodávkách bioproduktů do supermarketů a začali dodávat do většího
obchodního řetězce brambory a mrkev v bio kvalitě. V roce 2004 postavili novou
halu pro zpracování bio zeleniny do tržní úpravy.

Míča-Bagoňová
Božice 362, 671 64, Božice
+420 734 440 084 (Lukáš Procházka), +420 739 581 667 (Ing. Lenka Míčová)
lenka@mica-bagonova.cz, lukas@mica-bagonova.cz
www.mica-bagonova.cz
Společnost se zabývá především zásobováním restaurací, hotelů, jídelen, výroben
lahůdek, školních jídelen a dalších gastronomických provozů. V jejich sortimentu
najdete, mimo jiné, především standardní sortiment ovoce a zeleniny a čerstvé
bylinky. V rámci sezónních měsíců využívají spolupráce s místními farmáři.
Hlavní produkty:
Ovoce, zelenina a bylinky, vejce.
Objednávky a doprava:
V případě objednávek se obracejte na paní Lenku Míčovou nebo pana Lukáše
Procházku. Rozvoz dělají vlastními vozy.

Farma Ráječek
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Rodinná pekárna Sokol s.r.o.
Veselská 591, 696 81 Bzenec
pekarnasokolbzenec@email.cz
+420 724 514 424
Rodinná pekárna Sokol, Bzenec
Rodinná pekárna Sokol byla založena v roce 1992, kdy se začali vyrábět pekařské
výrobky a postupně rozšiřovat tento sortiment. Jedná se o malou rodinnou
pekárnu, všechny výrobky vyrábí dle tradičních receptů, zaměřují se na kvalitu,
nikoliv na kvantitu a jejich práce je pro ně srdcovou záležitostí. Základním mottem
této rodinné pekárny je „vše podřizujeme kvalitě“.
Pekárna je držitelem Regionální potraviny pro Jihomoravský kraj za rok 2018
v kategorii Pekařské výrobky. A již několikátý rok po sobě získali ocenění Chuť jižní
Moravy.
Hlavní produkty:

Pekárna Kunštát
Brněnská 134, 679 72 Kunštát
+420 608 886 777
Malá rodinná pekárna v obci Kunštát.
Hlavní produkty:
Žitný kvasný chléb, sladké pečivo.
Objednávky a doprava:
Pro objednávky a další informace o konkrétních produktech kontaktujte
telefonicky majitelku pekárny, paní Hanu Bartošovou. Doprava je na
individuální domluvě a zavážejí do 20 km v okolí Kunštátu a také do Brna.
Pekařství nemá webové stránky.

Slané i sladké pečivo, chléb žitný nebo pšenično-žitný.
Objednávky a doprava:
Pro objednávky kontaktujte paní Lenku Vávrikovou Sokolovou.

Rašnerova pekárna s.r.o.
Sušilova 39/6, 682 01 Vyškov
pagac.pekarna@seznam.cz, marie.kubankova@rasnerovapekarna.cz
+420 775 705 274 (Viktor Pagáč), +420 733 122 886 (Marie Kubánková)
http://www.rasnerovapekarna.cz/
Zaměřují se především na kvalitu produktů, mají vlastní mlýn a také vlastní
pěstitelskou činnost obilí. Vyrábějí široký sortiment chlebů nejvyšší kvality, které
mají díky používání vlastního přírodního kvasu a mouky nezaměnitelnou chuť.
Hlavní produkty:
Chléb, sladké pečivo.
Objednávky a doprava:
V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce dle konkrétního regionu:
Viktor Pagáč - Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk.
Marie Kubánková - Brno-město, Brno venkov, Třebíč, Vyškov, Kroměříž, Zlín,
Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno venkov, Blansko.
22

Pekařství Křižák s.r.o.
Boleradice 235, 691 12 Boleradice
objednavky@pekarstvikrizak.cz
+420 519 441 311, +420 725 742 645
http://www.pekarstvikrizak.cz/
Pekařství Křižák se zaměřuje na kvalitu produktů, které neobsahují žádné
zbytečné přídatné látky a výroba je inspirována starými recepturami a výrobními
postupy. K přípravě těsta jsou využívány přírodní kvas vlastní výroby. Do náplní
používají čerstvé ovoce a ořechy z vlastních sadů nebo od lokálních pěstitelů.
Mezi nejvýznamnější ocenění pekařství patří vítězství v soutěži O nejlepší
řemeslný chléb v České republice a pro Kloboucký rohlík získali ocenění
Regionální potravina a ocenění Zlatá Chuť jižní Moravy.
Hlavní produkty:
Chléb kvasový kulatý, Boleradský chléb, Samožitný chléb, Samožitný chléb
vícezrnný/slunečnícový, slané i sladké pečivo.
Objednávky a doprava:

Bujónka
Komenského 548, Kyjov
gazdacko@bujonka.cz
+420 724 649 451
http://www.bujonka.cz/
Společnost Bujónka založili tři sestry, které vaří rády a zdravě. Používají především
kvalitní a čerstvé suroviny. Nejprve svůj bujón vařili pouze pro osobní potřebu a pro
své přátele. Díky pozitivním reakcím se rozhodli Bujónku poskytnout i široké veřejnosti.

Objednávky a doprava:
Školkám i školám mohou nabídnout cokoliv ze sortimentu z e-shopu na
www.badeko.cz. Po domluvě mohou nabídnout i širší sortiment zeleniny a ovoce
(v neBIO kvalitě). Podmínkou je objednávka nad 1000 Kč (včetně DPH), ke
které se váže sleva 15-20 % z ceny na e-shopu. Rozvoz dělají každý týden po
Brně a okolních obcích do 20 km od Brna (po domluvě i dále). Mohou zavážet
1 x týdně, po domluvě i 2x (úterý a čtvrtek například). V případě dotazů
a objednávek se obracejte na pana Mgr. Borise Hanáka.

Hlavní produkty:
Bujón hovězí, kuřecí, zeleninový, houbový.
Objednávky a doprava:
Objednávky probíhají skrz e-shop. V případě objednávky kontaktujte paní
Kateřinu Gazdačko. Dodávají také gastro balení v gramaži 900g, po domluvě
mohou vyrobit i větší.

Badeko
Jiránkova 11, 618 00, Brno
info@badeko.cz
+420 775 420 984
https://www.badeko.cz/
Badeko se zabývá především distribucí farmářských potravin zákazníkům přímo
do domácností.
Hlavní produkty:
Biomošty 100% obsah ovoce, mošty 100% obsah ovoce (zeleniny).
Vedlejší produkty:
Obiloviny a těstoviny, luštěniny, rýže, mouky, mléčné výrobky, ovoce
a zelenina, produkty Feel Eco.

Objednávky můžete provést telefonicky, e-mailem nebo vyplněním
objednávkového listu, který vám v případě zájmu pekařství pošle. Do
objednávkového listu je třeba vyplnit: název odběrného místa, datum, kdy
pečivo chcete přivézt, číslo nebo název výrobku, počet kusů.
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