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Značkou „HANÁ regionální produkt ®“ byli oceněni další výrobci
Příkazy, 24. duben 2018 _ Certifikační komise udělila ochrannou známku „HANÁ
regionální produkt®“ dalším zájemcům. Značkou Haná se chlubí 81 výrobců a 5
certifikovaných služeb.
Na dubnovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším
výrobkům – jedná se o:
-

Farma Pohořanská koza – Brogowská Barbara - Pohořany – Kozí sýry
Barkona Snails s.r.o. – Olomouc – Léčivé a jedlé houby – sadby / Houbové
doplňky stravy s betaglukany
Šufánek s.r.o. – Olomouc – Dýňové semínko / Pesto z dýňových semínek
s kešu ořechy
Ing. Jiří Hudeček – Plumlov – Med přímo od včelaře
Hanácká pálenice Těšetice s.r.o. – Těšetice – Bylinný likér Jakamarus

Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost značky „vypršela“.
O toto obnovení požádalo čtrnáct stávajících výrobců:
-

Hospodářské družstvo Určice – Určice - Jablka
Marta Vaníčková – Olomouc – Přírodní mýdla z Hané
Ing. Leoš Letocha, Ph.D. – Bělkovice – Lašťany – Med z rodinné farmy
Letocha
Ing. Ludvík Zapletal – Osek nad Bečvou – Med – Včelařství Zapletal
MVDr. Václav Osička – Nový dvůr, Červenka – Mléčné výrobky
z Doubravského dvora
Lenka Glosová – Čokoládovna – Přerov – Čokoláda
Stanislava Zapletalová – Bochoř – Bochořské sváteční okurky
Stanislava Zapletalová – Bochoř – Hanácká bonboniéra
Uzeniny Zajíček s.r.o. – Prostějov – Vrahovice – Zajíčkova tlačenka /
Zajíčkova klobása
Mgr. Jarmila Bednářová – Laškov – Produkty z česneku
Green Tree Food s.r.o. – Prostějov - Cibulády
HERBA LENA Group s.r.o. – Chropyně - Sirupy
Ing. Zlata Mádrová - Zlatá farma – Štětovice – Mléčné výrobky ze Zlaté
farmy
Lukáš Drlík - Levandulový statek – Bezděkov – Bezděkovská levandule

Kromě řemesel a regionálních pochoutek certifikační komise prodloužila platnost
certifikátu stávající službě – jedná se o:
-

Restaurace Záložna, Příkazy

Výrobky a služby vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační komise, kterou
tvoří zástupci místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné
veřejnosti. Zaměřuje se především na základní kritéria, podporující místní původ, kvalitu,
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Regionální značka
garantuje zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a
zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.
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Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční v listopadu 2018. Značku
Haná uděluje MAS Moravská cesta, kam se mohou výrobci, řemeslníci, producenti a
poskytovatelé služeb se svými žádostmi obracet.
Julie Zendulková, Koordinátorka Haná regionální produkt®
Tel.: 724 111 510, E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
www.regionalni-znacky.cz/hana

Kozí sýry – Pohořanská koza

Ing. Jiří Hudeček – Med přímo od včelaře

Šufánek s.r.o. – Dýňové semínko / Pesto z dýňových
semínek s kešu ořechy

Barkona Snails s.r.o. – Léčivé a jedlé houby –
sadby / Houbové doplňky stravy s betaglukany

Hanácká pálenice Těšetice – Bylinný likér Jakamarus
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