Udělování značky
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“
MAS Regionu Poodří v roce 2017 vyhlásila 6. výzvu k předkládání žádostí o certifikaci
ubytovacích a stravovacích služeb a 9. výzvu k certifikaci výrobků, zemědělských a přírodních
produktů. Termín pro předkládání žádostí byl stanoven od 6. února do 17. března 2017. Přihlásilo se
pět žadatelů o certifikaci s pěti výrobky.
V úterý 4. dubna 2017 zasedala na zámku
v Bartošovicích na Moravě certifikační komise pro
značku „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®“. U žádostí komise posuzovala, zdali splňují
základní kritéria, mezi které patří místní původ, kvalita,
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu
k regionu. Certifikát je udělován na dva roky, poté
může držitel certifikátu požádat o prodloužení formou
žádosti o obnovené udělení značky. Na tomto jednání
certifikační komise byla udělena regionální značka všem pěti žádostem.

Novými držiteli certifikátů pro regionální značku „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®“ jsou:
Bartošovická cibule – Ing. Petr Klečka, Bartošovice
Zelenina v nálevu a zeleninové směsi – Soňa Grellová, Kujavy
Skotnické husičky – Luboš Gilar, Skotnice
Pramenitá voda Jesenický pramen – Ludmila Kocourková, Nový Jičín
Moravské bramborové lupínky – Andrea Burgetová, Libhošť
Pramenitá voda Crystalis – Ludmila Kocourková, Nový Jičín
Bartošovická cibule
První žadatelem o certifikát regionální značky byl pan Ing. Petr Klečka s jeho zemědělským
produktem Bartošovická cibule. Bartošovickou cibuli
představují z odrůdy „Rijnburgského“ typu, z 80 %
světle hnědé, dále odrůdy z 10 % žluté a 10 % červené
cibule. Všechny se vyznačují pevnou slupkou, která
zaručuje zachování vysoké kvality cibule. Pěstuje se
v katastrálním území Bartošovic, kde jsou mimořádně
příznivé půdní podmínky, které zajišťují, že zdejší
cibule vyniká vysokým obsahem silic (vysoce ostrá),
výbornou chutí a dlouhodobou skladovatelností.
Pěstitel je také držitele certifikátu pro zemědělský
produkt Bartošovické brambory. Jeho produkty si můžete zakoupit přímo na rodinné farmě Luční
dvůr v Bartošovicích.

Zelenina v nálevu a zeleninové směsi
Dalším zájemcem o certifikát regionální značky byla paní Soňa Grellová, která představila své
domácí produkty zelenina v nálevu a zeleninové směsi. Zeleninu nakládá do nálevů podle tradičních
receptů po své babičce (např. okurky, čalamáda), ale i
podle svých vlastních odzkoušených receptů (např.
pikantní okurkový salát, paprikový salát s bylinkami a
mnoho další). Vyrábí také domácí kečup či hořčici.
Veškerou použitou zeleninu si sama pěstuje a celý
proces zpracování je výhradně ruční, což se odráží ve
vysoké kvalitě jejích produktů. Hotové výrobky si
můžete zakoupit na statku Grunt Kujavy nebo také
objednat přes e-shop https://www.gruntkujavy.cz/eshop.

Skotnické husičky
Třetím účastníkem letošní certifikace byl pan Luboš Gilar ze Skotnice, který se se svou manželkou
zabývá výrobou domácích perníčků. Pro letošní
certifikaci si připravili novinku Skotnické husičky,
jedná se o medové perníčky ve tvaru tzv. „kočičích
jazýčků“. Zdobí je ručně kakaovou či citrónovou
polevou (případně i s jinou příchutí). Skotnické husičky
jsou unikátní svým složením, neboť obsahují husí
sádlo, díky kterému jsou perníčky měkké, vláčné a mají
jedinečnou chuť. Pan Luboš Gilar s manželkou Evou
jsou držiteli již třetího certifikátu regionální značky,
předchozí dva certifikované výrobky jsou Gilarovic
perníčky a Příborská šifle. Osobně se s nimi můžete
setkat u jejich stánků na jarmarcích a jiných akcích v našem regionu, nebo se seznámit s výrobky na
jejich webových stránkách http://www.gilarovicpernicky.cz/.
Pramenitá voda Jesenický pramen
Čtvrtý žadatelem o certifikaci byla paní Ludmila Kocourková z Nového Jičína s přírodním
produktem Pramenitá voda Jesenický pramen. Jesenický vodní zdroj je popisován v literatuře již od
18. století (první zmínky z roku 1792 – Mittrowsky). Od roku 1912, díky tehdejšímu majiteli
Vincenzu Stefanovi, nesl jesenický pramen název
Pramen
arcivévodkyně
Zity,
která
svolila
s pojmenováním
minerální
vody
(pozn.
Arcivévodkyně Zita – poslední císařovna rakouská,
královna česká a uherská). Vodní zdroj pramenité
proplyněné miocénní vody se nachází v katastrálním
území obce Jeseník nad Odrou. K jímání pramenité
vody slouží studna Zita. Dále jsou k dispozici studně:
Hedva, Josef, Dubová, Franz, Lipová. Voda je plněna
do plastových lahví o objemu 0,5 l, 1,5 l, a do
vratných barelů o objemu 18,9 l. V roce 2012 paní

Ludmila Kocourková získává patent na název Jesenický pramen. O dva roky později je oceněna
Českou potravinářskou komorou ČR za český výrobek. A v únoru letošního roku se stala vítězkou
soutěže Živnostník roku 2016 Moravskoslezského kraje. Více se můžete seznámit s produktem na
webových stránkách http://www.jesenickypramen.cz
Moravské bramborové lupínky
Pátým účastníkem certifikace regionální značky byla paní Andrea Burgetová z Libhoště, která
představila svůj výrobek Moravské bramborové
lupínky. S výrobou bramborových lupínků začala již
od roku 2001 a její lupínky se těší velikému zájmů.
Samotný proces výroby je rozdělen do několika dní
a kromě lupínkování, které je prováděno za pomocí
stroje, je celý proces výroby ruční, přes očištění,
škrábání, praní, smažení, solení až po balení. Díky
procesů výroby jsou lupínky hrubší, křupavější
a vynikají jemně slanou chutí.

Pramenitá voda Crystalis
Posledním žadatelem o certifikaci, který se dodatečně přihlásil, byla opět paní Ludmila Kocourková
z Nového Jičína s přírodním produktem Pramenitá voda Crystalis. Jesenický vodní zdroj je
popisován v literatuře již od 18. století (první zmínky z roku 1792 – Mittrowsky). Vodní zdroj
pramenité proplyněné miocénní vody se nachází v katastrálním území obce Jeseník nad Odrou.
K jímání pramenité vody slouží studna Franz, která byla v roce 2016 přejmenována na Pramenitou
vodu Crystalis. Pramenitá voda je plněna do vratných barelů o objemu 18,9 l a je dodávána do
podniků, které poskytují pitný režim svým zaměstnancům. V roce 2014 byla paní Kocourková
oceněna Českou potravinářskou komorou ČR za český výrobek. A v únoru letošního roku se stala
vítězkou soutěže Živnostník roku 2016 Moravskoslezského kraje. Více se můžete seznámit
s produktem na webových stránkách http://www.jesenickypramen.cz
Dále MAS Regionu Poodří přijímala žádosti o obnovené udělení značky od držitelů
certifikátu z předešlých let, kterým v letošním roce končí platnost. Certifikační komise dle pravidel
jednomyslně schválila prodloužení platnosti certifikátů dvaceti výrobkům a dvěma poskytovatelům
služeb.
Prodloužené certifikáty značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ –
výrobky, zemědělské a přírodní produkty:
Včelí med z Jeseníku nad Odrou – Miroslav Křenovský
Bartošovické brambory – Ing. Petr Klečka
Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku – Lenka Dostálová
Skleněné ozdoby – LYRA Decor s.r.o.
Kolekce výrobků ze dřeva pro děti – GERLICH Odry s.r.o.
Oderský kapr – DENAS spol. s.r.o.
Šperky z mědi, minerálů a skla – Zdenka Ohnheiserová

Drátování a dekorace z černého drátu - Zdenka Ohnheiserová
Pšenično-žitný chléb – Oderáček – Pekařství Fojtík s.r.o.
Uzenářské výrobky ze Sedlnic – GURMAN Sedlnice s.r.o.
Česnek z Libhoště – Vít Škarka
Umělecké kovářské a zámečnické výrobky – Petr Zlámalík
Šití dekorativního textilu – Ivana Vajdová
Užitkové a dekorační výrobky z vlny – Lumír Kuchařík
Gilarovic perníčky – Eva Gilarová
Příborská šifle – Luboš Gilar
Faremní mléčné výrobky a mléko – Markéta Toběrná
Drátkovaná filigránová bižuterie – Mgr. Květoslava Bartošová
Ručně malované sklo - Mgr. Květoslava Bartošová
Kovářské a uměleckořemeslné výrobky – KOVSTYL Lukáš Kraus
Prodloužené certifikáty značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ –
ubytovací a stravovací služby:
Vodní mlýn Wesselsky – Vade Mecum Bohemiae s.r.o.
Penzion na zámku – Obec Bartošovice
Certifikáty výrobcům budou slavnostně předány dne 13. května 2017 v prostorách zámku
v Bartošovicích při příležitosti pořádání akce „Otvírání Poodří a pooderské koštování.“ Cílem
značky je podpořit místní výrobce a poskytovatele služeb, a zviditelnit region Moravské Kravařsko,
který se rozkládá v krásné krajině podél řeky Odry. Výjimečná zachovalost údolní nivy Odry byla
důvodem i k vyhlášení Poodří chráněnou krajinnou oblastí. Další certifikace výrobků a služeb,
s možností získat regionální značku „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“, se
uskuteční v roce 2018.
Více
informací
naleznete
a www.mas.regionpoodri.cz.
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