Představujeme Vám prodejní stánky na našem jarmarku…
Levandulový statek a kavárna - www.levandulovakavarna.cz
Voňavý levandulový stánek s různými produkty s bio levandulí pěstovanou na statku
v Bezděkově.
Jaroslav Bačík - včelař z Uničova, tel.: 734 552 280
Med pochází z podlesí obce Řídeč, která se rozkládá na terénním přechodu mezi
rovinou Hanou a pohoří Nízkého Jeseníku. V nabídce budou tyto medy: květový nektarový, květový pastovaný,
květový lesní, medovicový.
Doubravský dvůr – Šárka a Václav Osičkovi - www.doubravskydvur.cz
Vyrábíme z čerstvě nadojeného mléka, které jde rovnou z vemene do mlékárny a během jednoho dne je
zpracováno na několik druhů sýrů, jogurty, tvaroh, tvarohové pomazánky a dezerty, zákys.
Ovčí statek u Hrdličků – Michal Hrdlička – www.ovcistatek.webnode.cz
Vyrábíme čerstvé sýry z nepasterovaného mléka, tvaroh a zrající sýry. Sýry jsou vyráběny ručně bez použití
přídavných látek dle tradičních postupů. Suroviny jsou získávány z vlastního chovu ovcí a krav.
To pravé z Hané i odjinud a pekárna Mezice – www.topravezhane.cz, www.zakusky-mezice.cz
Jsme malý farmářský obchůdek s posezením v 1.patře, který naleznete na ulici Úzká hned u Horního náměstí za
Galerií Moritz. Zaměřujeme se především na produkty a potraviny z Hané a okolí v prvotřídní kvalitě, proto
neváhejte a přijďte nás navštívit a seznámit se s výrobky z našeho okolí.
Pivovar Kosíř – www.pivovarkosir.cz
Minipivovar Kosíř leží u nejvyššího hanáckého vrcholu Kosíř (442 m n. m.) a je přibližně vzdálen 17 km od
Olomouce. Nabízí tradičně vařené české ležáky, které jsou nefiltrované a nepasterizované s jemným zákalem
vytvořeným pivovarskými kvasnicemi. Naší základní produkcí je světlý 12º ležák Gabriell a polotmavé 11º pivo
Haltýř.
Čajová prodejna Eva Gregorová - www.vasecaje.wbs.cz
Litovelská 32, Uničov
Soňa Opichalová – Paseka – tel.: 732 861 643
Košíky a voskové lampiony
Hřejivé deky pro malé i velké - www.kakaoveprodukty.cz/hamaky-a-deky
a samozřejmě čokostánky Čokoládovny Troubelice.
Program pro děti:
Malování na obličej – Lenka Hartlová
Tvořivá dílna pro děti a dospělé (dětem vezměte gumáčky a pracovní oblečení)
Dětský koutek
Přednášky o čokoládě: ve 12.30 a 14.30 hodin
Občerstvení zajištěno

