MAS Moravská cesta, z.s.
Svatoplukova 16, Červenka, 784 01
www.moravska-cesta.cz
IČO: 270 37 932

Značkou „HANÁ regionální produkt ®“ byli oceněni další výrobci i nové služby
20.4.2016 _ Certifikační komise udělila ochrannou známku „HANÁ regionální
produkt®“ dalším zájemcům. Výrobků se značkou Haná bude od nynějška již 79,
certifikovaných služeb bude 6.
Na dubnovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším
výrobkům – jedná se o:
-

Mgr. Jarmila Bednářová, Laškov – Produkty z česneku
Ing. Zlata Mádrová – Zlatá farma, Kralice na Hané – Mléčné výrobky ze Zlaté
farmy
Levandulový statek – Lukáš Drlík, Bezděkov – Bezděkovská levandule
Lenka Zlámalová – Herba Lena s.r.o., Prostějov - Sirupy
Green Tree Food s.r.o., Prostějov – Cibulády

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

Hospodářské družstvo Určice – družstvo – Jablka
Lenka Glosová – Čokoládovna Přerov - Čokoláda
Ing. Leoš Letocha, Ph.D., Bělkovice – Lašťany – Med z rodinné farmy Letocha
Ing. Ludvík Zapletal, Osek nad Bečvou – Med – Včelařství Zapletal
MVDr. Václav Osička, Červenka – Mléčné výrobky z Doubravského Dvora
Stanislava Zapletalová – Poplužní Dvůr – Bochořské sváteční okurky a
Hanácká bonboniéra
Uzeniny Zajíček, Prostějov – Zajíčkova klobása a Zajíčkova tlačenka
Ing. Marta Musilová, BA, Olomouc – Šaty na míru
Marta Vaníčková, Olomouc – Přírodní mýdla z Hané

Kromě řemesel a regionálních pochoutek certifikační komise přidělila certifikát i další
nové službě – jedná se o:
-

Monika Dolečková – 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.
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční na podzim 2016. Značku
Haná uděluje MAS Moravská cesta se sídlem v Července, kam se mohou výrobci,
řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb se svými žádostmi obracet.
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