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Značkou „HANÁ regionální produkt ®“ byli oceněni další výrobci – pivo i sirupy
Na zasedání certifikační komise dne 19. listopadu 2014 byla udělena ochranná
známka „HANÁ regionální produkt ®“ dalším zájemcům.
Na listopadovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším
výrobkům – jedná se o: pivo Chomout z Chomoutova u Olomouce, pivo z Pivovárku
Melichárek z Horky nad Moravou a sirupy s 30 % ovocným podílem od Milana Skopala
z Roštína.
Výrobky 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.
Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost značky „vypršela“.
O toto obnovení požádalo jedenáct stávajících výrobců - mezi nimi NOE s.r.o. z Lipníka
nad Bečvou se svými textilními hračkami a kostýmy, Ivo Hrdlička, který vaří
Svatokopecké pivo, Syrmex spol. s r.o. z Oseka nad Bečvou s pařenými sýry, Milena
Šálková z Olomouce, která vyrábí plstěné výrobky, Úsovsko FOOD a.s. z Klopiny s
oblíbenými Fit müsli tyčinkami, Lubomír Šmída z Konice s masnými výrobky, Jana
Petříková ze Štěpánova, která nabízí malované hedvábí a batiku, TAGROS, a.s.
z Troubelic, která pěstuje jablka, Karla Kupková z Uničova s masovými dorty,
Zemědělské družstvo Senice na Hané s mléčnými výrobky a Gabriela Kvapilová z Příkaz,
která šije čepičky „Kvítko“.
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční na jaře 2015. Značku Haná
uděluje MAS Moravská cesta se sídlem v Července, kam se mohou výrobci, řemeslníci a
producenti se svými žádostmi obracet.
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