2. Jarmarku bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální
produkt – tisková zpráva
Další propagační a prodejní akce výrobků nesoucí značku „VYSOČINA
regionální produkt®“ proběhlo 9.9. 2009 v Třebíči, kde pořádalo již po
druhé Zdravé město Třebíč 2. Jarmark bio, eko a výrobků s označením
Vysočina regionální produkt. Většina prodejců měla připravenu zdravou
ochutnávku, k ochutnání bylo i čerstvé máslo stloukané přímo před očima
návštěvníků a jarmarku přálo i počasí, což přilákalo nečekané množství
návštěvníků, kteří přišli podpořit regionální výrobce.
Zemědělské a ekologická regionální agentury, o.s. měla opět
připravenou prezentaci výrobců a producentů certifikovaných značkou
„VYSOČINA

–

regionální

produkt®“.

Kromě

ukázek

výrobků

byla

připravena i pestrá ochutnávka, jenž lákala k pozastavení u našeho
stánku. Ochutnával se Bítešský pšenično žitný chléb a Svatební koláčky
z Jeřábkové pekárny, ty sklidili snad největší úspěch, dále klobása
Vysočina ze Zemědělské a.s. Krucemburk a.s. Připravené pochoutky bylo
možno zapít pivem z Pivovaru Chotěboř nebo z Měšťanského pivovaru
Havlíčkův Brod, a.s. Pivo Rebel je v Třebíči dobře známé, proto pivaři
nejčastěji ochutnávali Chotěbořské, které často ani neznali.
V expozici byly zastoupeni:
•

Občanské sdružení Benediktus a jejich keramické výrobky,
výrobky z ovčí vlny, smalty a voskové svíce.

•

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. –
výrobky bytového textilu.

•

Miloslav Dvořák – skleněné šperky, svícny a mísy tvořené
metodou fushing.

•

Eva Kadrnožková – ručně vyráběná bižuterie.

•

Zdeněk Kittler – univerzální substrát.

•

M+M Blanka Mudrová – textilní doplňky z kůže.

•

Michell – Michaela Převrátilová – ručně vyráběné šperky.

•

Pavel Tasovský, umělecký kovář – kované výrobky.

•

Pašková Jana – šperky z vinutých perel.

•

Čihalová Hana – ručně vyráběné šátky.

•

Lenka Malátová – paličkované výrobky.

•

Jeřábkova pekárna.

•

Filip liška – český med a medovina.

•

Jiří bula – med.

•

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. – Havlíčkobrodské pivo
a pivo Rebel.

•

Pivovar Chotěboř, s.r.o.

•

Zemědělská a.s.Krucemburk, a.s. – klobása VYSOČINA.

Osobně se této akce z certifikovaných výrobků zúčastnili: Jana Pašková se
šperky z vinutých perel, se šperky pak i Michaela Převártilová – Michell a
Eva Kadrnožková z Vladislavy,dále pak Včelařská farma Kurtin, Biomlýn,
s.r.o., Pekařství Zdeněk Švestka s Tasovskými plackami, Josef Sklenář
biofarma Sasov, Farma rodiny Němcovi s mléčnými výrobky, ekofarma
Luboš Pospíšil s biozeleninou.
Propagační akce byla součástí projektu

„Regionální produkt“

z Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko, jenž je zaměřen na
zviditelnění značky VYSOČINA – regionální produkt®.

Další plánované

akce tohoto projektu, na kterých budeme propagovat certifikované
výrobky jsou:
11.9. 2010

BIOJARMARK–Zemědělský rok na Vysočině Náměšť n/O.

23. 9. 2010

DEN ZDRAVÍ Velké Meziříčí

Další informace o regionální certifikaci a certifikovaných výrobcích, popř. o
projektu Regionální produkt naleznete na www.zeraagency.eu.
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