AGRÁRNÍ KOMORA
Olomouckého kraje

Značku Výrobek OK® získalo letos 18 výrobků
Ocenění „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem označení „Výrobek OK ®“
uděluje Agrární komora Olomouckého kraje od roku 2005, tradičně
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. V letošním roce získává toto
ocenění 18 výrobků, celkem se značkou pyšní již 138 výrobků z odvětví
potravinářství a zemědělství.
V pátek 29. května zasedala osmičlenná odborná hodnotitelská komise pod vedením
ředitele inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Olomouci RNDr.
Jindřicha Smičky, aby vyhodnotila ty nejlepší potravinářské a zemědělské výrobky.
Soutěžilo se celkem v osmi kategoriích – masné výrobky, sýry včetně tvarohu,
mléčné výrobky ostatní, pekařské výrobky včetně těstovin, cukrářské výrobky včetně
cukrovinek, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě a ostatní. Hodnotitelská komise měla nelehký úkol vybrat z nich ty
nejlepší. Hodnotí se obal, označení, vzhled, chuť, kvalita a složení výrobků, důležitá
je také originalita a vysoký podíl ruční práce. Výrobek musí být vyroben
v Olomouckém kraji. Vítězné produkty získávají logo, které mohou používat na svých
obalech. Tvoří je kombinace žluto-zeleného a modrého trojúhelníku a rok, v němž byl
výrobek oceněn. „Žluto-zelený trojúhelník znázorňuje přechod úrodné Hané do
jesenického pohoří, postupně tmavnoucí modrý představuje Moravu, která stéká z
Jeseníků a mění se v mohutnou řeku.
Zájem o značku dokazuje počet přihlášených výrobků. Jen letos se jich do soutěže
přihlásilo rekordních 105.
Vítězné výrobky - Výrobek OK 2015
Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:
Klobása s medvědím česnekem
Řeznictví Kunovský s.r.o., Bohuslávky 7

1.

Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas

Farmářská paštika
Řeznictví Kunovský s.r.o., Bohuslávky 7
Tlačenka
Zemědělské družstvo Kokory
Čerstvý kozí sýr polotvrdý
Kubíková Lenka, Tištín 57

2.

Sýry včetně tvarohu
Tvaroh Keprník
Zemědělské družstvo Jeseník

Doubravský zákys
MVDr. Václav Osička, Nový Dvůr 243, Červenka
3.

Mléčné výrobky ostatní

Jogurtové mléko jahoda
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Chléb dýňový 500 g
Pekárna Racek, s.r.o., gen. Štefánika 185/38,
Přerov
Prostějovský chléb
Pekařství M a M, s.r.o., Žitná 22, Prostějov

4.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Cibuláček
Pekařství Šimbera s.r.o., Libina 209
Krekry
Pekařství Tiefenbachová-Skopalová s.r.o.,
Olomouc-Holice 857
Solené a sezamové špalíčky
WELLART v.o.s., Perštejnské nám. 737, Hranice

5.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Čokoobrázky
Lenka Glosová, Tylova 231/5, Přerov-Předmostí
Chomout Švarc
CHOMOUT s.r.o., Dalimilova 18/92, Chomoutov

6.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

7.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

8.

Ostatní

Pivo GRAND
Pivovar ZUBR a.s., Přerov
Bochořské sváteční okurky
Stanislava Zapletalová, Kosmákova 301/50,
Přerov
Med medovicový
Leo Czabe, Hvězdné údolí 907/83, Šternberk
Fit müsli meruňková v jogurtové polevě
ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina 33

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. října na výstavišti Flora Olomouc, při
příležitosti podzimní výstavy Flora a festivalu gastronomie a nápojů OLIMA. Vítězné
výrobky zde budou moci návštěvníci také zdarma ochutnat a některé i zakoupit přímo
ve stáncích u výrobců. S nálepkou na obalech svých výrobků se však mohou výrobci
pochlubit již nyní.
Za Agrární komoru Olomouckého kraje
Ing. Pavel Stonawský
tel.: 732 812 260, e-mail: pavel.stonawsky@gmail.com

