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LETOŠNÍ ROK

Farmářským trhům přeje
Rozhovor s MUDr.

Martinem Holcátem
SIMPatické farmářské trhy
pomáhají potřebným

TRHY V PRAZE
A OKOLÍ

RECEPTY

ŠÉFKUCHAŘE PŘÍHONSKÉHO

Termíny podzimních farmářských trhů

na Kulaťáku

9.10. I 16.10.

Letošní rok

farmářským trhům přeje...
V několika médích se objevily spekulace o tom, že farmářské trhy zažívají letos
velký boom jen proto, že se konají komunální volby. A že příští rok komunální
politici k podpoře trhů nebudou mít takový důvod.

Je pravda, že s farmářskými trhy se
roztrhl pomyslný pytel právě nyní
na podzim a že podpora radnic je pro
rozvoj trhů důležitá.
Některé radnice trhy podporují jen
poskytnutím prostoru, jiné pořídí
i stánky, zajistí úklid a ty velkorysejší
uvolňují i finanční prostředky,
například Městská část Praha 8
usnesením rady vyčlenila na podzimní
Karlínské trhy částku 2 miliony korun.

… ale jak to bude dál?
Tomáš Popp z občanského sdružení,
které pořádá farmářské trhy v Plzni
slibuje, že trhy příští rok opět budou,
a že pokud bude zájem dostatečný,
změní se dokonce čtrnáctidenní
periodicita na týdenní.
Michael Shrbený, pořadatel trhů
v Příbrami a nově také v Benešově,
příbramské komunální politiky
chválí: „Vedení radnice v Příbrami
bylo k trhům velmi vstřícné, poskytlo
zdarma prostor a pořídilo i stánky.“
Doufá, že po volbách se přístup města
nezmění.
Radnice Prahy 3 ústy svého mluvčího
tvrdí: „Farmářské tržiště na náměstí
Jiřího z Poděbrad je dlouhodobým
projektem. Odpovídá tomu i koncepce
s novými stabilními stánky, které
na místě zůstávají složené i mimo tržní
dny a plní funkci laviček.“

Místostarosta Prahy 6, Jan Záruba,
říká: „Stávající vedení radnice
farmářské trhy v Dejvicích podporuje
a chápe je jako službu veřejnosti.
Stál jsem u jejich zrodu a budu je
podporovat i nadále.“
Zdá se, že budeme na farmářských
trzích nakupovat i příští rok.
Text: Monika Dušková

Na trhu se musí dodržovat přísné hygienické a veterinární
podmínky. Všichni prodejci smějí prodávat jen zdravotně
nezávadné výrobky, zboží se musí skladovat za podmínek,
které umožňují zachovat nezávadnost a jakost.
Při manipulaci s výrobky musí prodejce mít možnost mytí
a osušení rukou a dodržovat zásady hygieny. Provozovatel
trhu musí zajistit odstraňování komunálního odpadu.
Jak se se všemi těmito povinnostmi vypořádali na Praze 6,
jsme se zeptali pořadatelů: Partnerem Farmářských trhů

Foto: Pražské služby na trhu

Na Kulaťáku
se třídí

v Dejvicích se stala společnost Pražské služby, která se stará
o svoz a likvidaci odpadu na území Prahy. Pro návštěvníky
trhů zajistila možnost třídění odpadů. Kromě toho zdarma
likviduje veškerý odpad z prodeje včetně bioodpadu.
Společnost podporuje také osvětové kampaně na třídění
odpadů. Na trzích vybavila dětský koutek výukovými
pomůckami a dárky do soutěží.
Každý návštěvník trhů také může přímo na stánku pražských
služeb uzavřít smlouvu o svozu bioodpadu.

Rozhovor s
MUDr. Martinem
Holcátem, MBA
náměstkem pro léčebněpreventivní péči FN Motol

Chodíte na trhy?
Na trhy chodíme s celou rodinou
vždy, když je to možné, to znamená,
když jsme v Praze. Bydlíme nedaleko,
takže se nejednou stalo, že jsme si
ještě doma vzpomněli, co dokoupit
a směřovali na „Kulaťák“ ten den ještě
jednou.

Co nakupujete?
Předně zeleninu, ovoce a mléčné
výrobky. Není možné vše
vyjmenovávat. Spíše je toho málo, co
jsme ještě nezkusili. Do koše směřují
uzeniny, maso, pečivo, ovocné šťávy
i květiny.
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V čem vidíte přínos FT
pro zdraví lidí?

Co vám na trzích naopak
chybí?

Nakupující se projdou na čerstvém
vzduchu, nakoupí čerstvé ovoce
a zeleninu, nadopují se vitamíny. Vedle
potěšení pro tělo jsou trhy i potěchou
pro duši.

Uvítal jsem týdenní frekvenci trhů,
mohla by ještě minimálně během října
takto vydržet. A vůbec by nevadilo,
kdyby se trhy zvětšily, stánků by
mohlo být více. Když sleduji poměrně
dlouhé fronty a již po dvanácté hodině
vyprodané některé stánky, zdá se mi,
že poptávka by opravňovala k tomu
pozvat ještě více farmářů. Samozřejmě,
jsou-li k dispozici.
Vítal bych i více stolků a židliček pro
občerstvení. I zde by rozšíření nabídky
bylo sympatické.

Jak hodnotíte hygienické
podmínky?
Myslím, že jsou na dobré úrovni.
Nikde není nepořádek a špína,
je dostatek košů i toalet, k dispozici
je i tekoucí voda. Perfektní je
i možnost využití dětského koutku.

TRHY PRAHA
Farmářské trhy na Kulaťáku

Selský trh na Suchdole

Každou sobotu 8 - 14 hod.
9. 10. a 16. 10.
Vítězné náměstí, Praha 6,
www.praha6.cz, www.farmarske-trhy.cz

každý čtvrtek 12 – 18 hod.,
Brandejsovo náměstí,
Praha 6 – Suchdol,
www.praha-suchdol.cz

Kostelecký farmářský trh

Holešovický farmářský trh

sobota 30. 10., od 8 – 14 hod.
Pivovar Kostelec nad Černými lesy
www.pivovarkostelec.cz
www.farmarske-trhy.cz

každou sobotu 8 – 14 hod.,
23. 10., 6. 11., 20. 11.
Holešovická tržnice, hala 22, Praha 7,
www.holesovickytrh.cz

Český farmářský trh Klánovice

Farmářské trhy na Staré návsi

každou sobotu 8 – 12 hod., do 27. 11.
dvůr Masarykovy ZŠ,
Praha 9 – Klánovice,
www.ceskyfarmarskytrh.cz

každou lichou sobotu, 6.30 – 13 hod.,
do 30. 10.
Stará náves, Praha 10 – Letňany,
www.letnany.cz

Český farmářský trh
Dolní Počernice

Vysočanské farmářské trhy

každý pátek 13 – 18 hod., do 26. 11.
roh ulic Stará obec a Bakurinova,
Praha 9 – Dolni Počernice
www.ceskyfarmarskytrh.cz

Ekologická 13 – Farmářské trhy
čtvrtek 21. 10., 13 – 19 hod.,
Sluneční náměstí,
Praha 5 – Stodůlky,
www.praha13.cz,
www.farmarske-trhy.cz

Farmářské tržiště Kubáň

každou sobotu, 8 – 12 hod.,
Galerie Fénix, Freyova 945/35,
Praha 9 – Vysočany,
www.galeriefenix.eu

Farmářské trhy na Jižním Městě
pondělí od 14 – 19 hod. , 11. 10.
Komunitního centra Matky Terezy
u stanice metra Háje, Praha 4
www.praha11.cz

Zbraslavské jarmarky
sobota, 8 – 12 hod., 16. 10., 30. 10., 13. 11.
Zbraslavské náměstí, Praha 5 - Zbraslav

každé úterý, čtvrtek 8 – 18 hod.,
v sobotu 8 – 14 hod.,
Kubánské náměstí,
Praha 10 – Vršovice
www.farmarsketrziste.cz

Farmářské tržiště Náplavka
každou sobotu 9 – 16 hod.,
Rašínovo nábřeží u Palackého mostu,
Praha 2,
www.farmarsketrziste.cz

Farmářské trhy Jiřák
každou středu od 8 do 16 hod
a sobotu od 8 do 14 hod,
náměstí Jiřího z Poděbrad,
Praha 3 – Vinohrady,
www.praha3.cz
www.farmarsketrziste.cz

Karlínské farmářské trhy
každou sobotu až do 30. 10.,
vždy 7.30 – 14 hod.,
Karlínské náměstí,
Praha 8, www.praha8.cz

Venkovské trhy Čakovice
každou středu 8 – 17 hod.,
náměstí J. Berana, Praha 9 – Čakovice,
www.cakovice.cz

TRHY V OKOLÍ PRAHY
Český farmářský Průhonice
každý čtvrtek, 13 – 18 hod.,
Květnové náměstí, Praha – Průhonice,
www.ceskyfarmarskytrh.cz

Černošické farmářské trhy
každou lichou sobotu 8 – 11 hod.,
u hotelu Kazín, Černošice,
www.cernosicketrhy.webnode.cz

České potravinové trhy –
farmářské trhy
každou sobotu od 7.30 – 12 hod.,
Masarykovo náměstí, Říčany,
www.nasetrhy.cz

Berounské trhy
každou středu a sobotu 7.30 – 12 hod.,
Husovo náměstí, Beroun

Více na: vitalia.cz, nalok.cz
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SIMPatické farmářské trhy
pomáhají potřebným

„Byli jsme
překvapeni, jaký byl
zájem o naše zboží...”
Již od března, od prvního trhu má na
každém Farmářském trhu na Kulaťáku
možnost prezentace některá
z charitativních organizací sídlících
na Praze 6. Na trhu se představil
Domov svaté rodiny, opakovaně Dílna
Eliáš a další. „Byli jsme překvapeni,
jaký byl zájem o naše zboží a kolik se
toho prodalo - skoro jsme se nezastavili.
Děkujeme všem organizátorům
a Městské části Praha 6 za tuto pro
nás existenčně velmi podstatnou
příležitost a těšíme se, že zase
budeme pozváni. Za vydělané peníze
jsme mohli podpořit další umělecký
a technologický rozvoj naší výroby
nákupem krásných nových glazur
a dalších materiálů,“ říká Martin Šilha,
zástupce chráněné dílny.

Další z organizací, která využila této
možnosti, je SIMPatická kavárna.
Kavárnu provozuje občanské sdružení
SIMP, které pomáhá při uplatnění
na trhu práce lidem s handicapem.
SIMP také provozuje tréninkovou
dílnu pro lidi s mentálním handicapem
a zabývá se medializací a osvětou
témat týkajících se života lidí
s mentálním postižením. SIMPatická
kavárna je tréninkové pracoviště,
kde s odbornou asistencí pracují lidé
s mentálním handicapem a získávají
zde další praktické zkušenosti.
V sobotu 2. října podpořili SIMPatickou
kavárnu také osobnosti - herečka Iva
Hüttnerová, moderátor Dalibor Gondík
a starosta Tomáš Chalupa, když
prodávali koláčky vyrobené klienty SIMP.

„ Jsem rád, že se trhy staly příležitostí,
jak podpořit potřebné. Praha 6 věnuje
pomoci charitativním organizacím
velkou pozornost. Pomáháme
tradičními způsoby, jakými jsou granty
a příspěvky, ale i méně tradičními,
jako tento, nebo například dražba
vánočních stromků ozdobených
známými osobnostmi. Ta za tři roky
přinesla již více než milion korun“,
říká Tomáš Chalupa a dodává: „Svou
poslaneckou kancelář jsem umístil
do Liboce do Domova svaté rodiny.
Věřím, že nájemné, které dostanou, jim
pomůže v dalším rozvoji.“
Text: Anna Kolářová

Rozhoduje

farmář

a starosta
Komentář Ing. Jana Veleby
prezidenta Agrární komory České republiky

Co si vlastně můžeme představit
pod pojmem farmářský trh, jaké
má zvláštnosti a jak je to s nimi
v sousedních zemích? Jde o přímý
způsob prodeje, to znamená bez
zprostředkovatelů a všech mezičlánků.
Výrobce potravin si je zkrátka prodává
sám. Tento způsob obchodu je velmi
výhodný pro farmáře i pro spotřebitele.
Farmář si totiž tímto způsobem dělá
téměř zadarmo reklamu, vytváří si
stálý odbyt, a hlavně má okamžité
tržby, které jsou navíc vyšší, než
kdyby prodával tradičním způsobem
přes různé obchodníky. Výhodu pro
spotřebitele představuje vysoká kvalita
a identita potravin. Tedy přesně to, co
chybí ve velkých obchodních řetězcích,
které postupně zabírají čím dál víc
místa nejen po celé České republice.
Nečekaně obrovský zájem lidí
o farmářské trhy svědčí o tom, že tu
je – téměř do slova a do písmene – hlad
po něčem jiném a odlišném, než jsou
globalizované anonymní potraviny
v nadnárodních řetězcích.
Zdařilý příklad plošného rozvoje
farmářských trhů můžeme vidět
celkem nedaleko, a to v sousedním
Polsku, jsou však běžné a rozšířené
i ve všech západních zemích.
To může snadno navodit otázku,
proč na příklad jižní Morava, která je
zemědělským krajem, přesto žádné
větší farmářské trhy nemá.

Odpověď není jednoduchá. Jižní
Morava bohužel už není, co bývala.
Například zelenina se tu už téměř
nepěstuje.
Je to na první pohled celkem zvláštní,
ale farmářské trhy se šíří směrem
z Prahy. Tam začaly. To, že zatím
nejsou příliš vidět na jižní Moravě,
je zkrátka vizitka tamních zemědělců,
ale i mnoha starostů a primátorů.
Farmář a starosta, to jsou dvě hlavní
osoby, které o startu farmářských trhů
rozhodují.
A otázka, zdali šíření farmářských
trhů prozatím příliš nechtějí spíš
zemědělci nebo spotřebitelé?
Kdyby je chtěli pouze a jenom
zemědělci, pak by farmářské trhy
nenavštěvovaly tisíce lidí. Jak už jsem
uvedl na začátku, tento způsob prodeje
potravin je výhodný pro obě skupiny.
A na co si při nákupu čerstvých
zemědělských produktů hlavně
dávat pozor?
Zatím u nás běží farmářské trhy dobře.
Farmáři jsou nadšeni, že mohou
prodávat svoje zboží, lidé jsou také
nadšeni, že kupují velmi kvalitní
a čerstvé potraviny. Snad tedy jen
do budoucna je třeba si dát pozor, aby
se do zatím celkem neproblematických
řad prodejců na farmářských trzích
nepřimíchali různí pofiderní šíbři
a překupníci.
převzato z Deníku /kráceno/
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Praha 13

podporuje ekologické projekty
Jedním z nich je akce EKOLOGICKÁ 13 s nabídkou farmářských produktů
na Slunečním náměstí, která se koná každý čtvrtek září-říjen 13-19 hodin.
Termíny: 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10.
Kromě zaběhlých akcí jako je Den Země nebo EKOslunovrat se radnice městské
části Praha 13 rozhodla podpořit též drobné farmáře a prvovýrobce potravin
a umožnit jim prodej svých výrobků v rámci projektu Ekologická 13.
„Sluneční náměstí jsme zvolili záměrně, protože je to hezké místo blízko u radnice
a nedaleko východu ze stanice metra Hůrka. Pořádáme zde pravidelně i další akce,
takže lidé jsou zvyklí sem chodit,“ říká Petr Zeman, zástupce starosty, Praha 13.
V nabídce sortimentu jsou zastoupeny: pečivo a pekařské výrobky, zelenina,
ovocné šťávy, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky. Sortiment se bude měnit
v závislosti na zemědělské sezóně. Do konce října bude v nabídce určitě i víno
českých vinařů, brambory všech druhů, maso, mošty a další výrobky, které české
zahrady ještě nabídnou.
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Plzeňské farmářské trhy

Již od května 2010 se i v Plzni pořádají
farmářské trhy. Od počátku jejich
vzniku mělo občanské sdružení
ENVIC, pořadatel trhů, jasný cíl. Tím
byla podpora místních a tuzemských
farmářů a drobných výrobců
produkujících kvalitní (i ve smyslu
způsobu produkce a zpracování)
autentické produkty. Důkazem důrazu
pořadatelů Plzeňských farmářských
trhů na kvalitu prodávaných potravin
jsou nejen spokojení zákazníci, ale
i prodej výrobků, které získaly mnohá
ocenění. Asi jako jediní pořadatelé
farmářských trhů v ČR veřejně

na webu www.plzensketrhy.cz
publikujeme informace o každém
prodejci i s kontakty. Tímto způsobem
se prodejci mohou propojit s dalšími
zájemci, například z gastrosektoru,
menších obchodů, nebo pozvat
veřejnost k návštěvě svých farem
a prodávat více přímo ze dvora.
Specifické jsou plzeňské trhy také
svým důrazem na environmentální
rozměr produkce potravin. Součástí
trhů jsou i besedy na zajímavá
témata spojená s problematikou
životního prostředí, informační stánky
s výstavami, například o zemědělství

nebo biopotravinách. Do budoucna
jsou plánovány exkurze na jednotlivé
farmy. Pořadatelé také připravují
nahrazení plastových tašek, které
někteří prodejci používají, za ty méně
zatěžující životní prostředí – papír či
jiné biodegradabilní materiály.
XXX

Farmářské trhy jsou i na Facebooku
Prvním impulsem k založení
fanouškovské stránky Farmářské trhy
byla skupina s názvem Chceme v Praze
farmářská tržiště!. Do té se zapojilo
bezmála 8000 fanoušků. Stránka
www.facebook.com/farmarsketrhy
byla založena začátkem dubna 2010
a od té doby získala stránka přes 2500
fanoušků. Každý den přináší nové
informace jak z trhů v Dejvicích, tak
i z jiných částí Prahy nebo větších měst
ČR. Každý den mohou také fanoušci
soutěžit o farmářské koše nebo jiné
produkty z trhů.
Facebook je rozsáhlý společenský
webový systém sloužící hlavně
k tvorbě sociálních sítí, komunikaci
mezi uživateli, sdílení multimediálních
dat, udržování vztahů a zábavě.
Se svými 500 miliony aktivních
uživatelů je jednou z největších
společenských sítí na světě. Je plně
přeložen do šedesáti pěti jazyků.
Zdroj wikipedia.cz

Náměstí J. Berana v Čakovicích
ožívá každé středeční ráno přesně
v osm hodin nebývalým ruchem.
Své stánky zde totiž v tento čas
rozbijí zelináři, chovatelé, výrobci,
zkrátka farmáři. Zákazníci si už
zvykli, že je třeba si přivstat, aby
dostali úplně vše, co si přejí. „Jít
odpoledne pro domácí vajíčka, to
nemá vůbec smysl, žádná už nejsou,“
povzdechla jedna z čakovických
zákaznic, když si nandávala rovnou
šedesátku do tašky. Chovatelé slepic
jen slibují, že příště jich přivezou
víc. „Tak levné papriky? Vezmu si tři
kila, na zahrádce mám ještě rajčata,
tak zavařím lečo,“ libuje si starší
paní u stánku se zeleninou. Hned
vedle dvě maminky vybírají medová
lízátka pro prcky, které mají s sebou,
a rovnou dvě sklenice medu, aby bylo
dost v zimě do čaje.
Dva kamarádi si u jiného stánku zase
nemohou vybrat tu správnou domácí
klobásu, protože výrobce, který je
zároveň sám prodává, jich nabízí 11
druhů. „Taťko, pojď si vybrat koláče,“
volá na jednoho z nich manželka
od stánku s domácím pečivem.
Obležený stánek s domácími sýry
voní na dálku. „Máme i zákys
a čerstvé mléko,“ informuje
obchodnice, ale sýry stejně nejvíc
přitahují pozornost kupujících –
s česnekem, s oregánem, s bazalkou,
pařené, uzené, nakládané.
„Já jsem zkusila vzít toho lososového
pstruha, manžel má ryby rád
a tyhle jsou bez kostí,“ odpovídá
její sousedka a přerovnává sáček
s rybami na dno tašky. „Příště si
vezmu košík, bude to praktičtější.“
„Nebo si ho tady kup – támhle je
mají,“ pohotově naviguje kamarádku
na druhý konec tržiště, kde se
proutěné zboží prodává.
U zeleniny je zase rušno – vybalili
brokolici. „To nemyslíte vážně,
že stojí takhle velká brokolice 12
korun? V supermarketu bych za ni
dala třikrát tolik a tahle je navíc
čerstvá!“ „Dnes ráno řezaná, paní,“
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V Čakovicích
na trhu to žije

Za zrodem Farmářských trhů stojí
starostka Čakovic Alena Samková,
která také na žádném trhu nechybí
FOTO: Adéla Bartoníčková

směje se prodavač a ukazuje na řez
stonku zeleniny. „Tuhle mrkev jsme
tahali včera, stejně jako celer, ten
je na druhým konci pultu,“ naviguje
zákazníky a už podává sáčky přes pult.
„Já sem chodím na maso a na bylinky,“
vysvětluje mi paní z Miškovic,
„podívejte se na ten rozmarýn, takhle
se mi ho nikdy nepodaří zapěstovat
a víte, jak je dobrý na maso?“
Souhlasně přikyvuji, že vím a také si
jeden svazek hned kupuji. Šťavnaté
maso se z vitríny pojízdné prodejny jen
směje. Tak vysoký špek jsem neviděla
už několik let! Ještě vezmu ten domácí
chleba a můžu se vypravit domů. Už
dávno vím, že čerstvé potraviny jsou
mnohem zdravější a ráda je kupuji,
jen budu muset příští středu vstát se
slepicemi, aby na mě vyšla i ta domácí
vajíčka.
SiH

Zahraničí:

Rybí trh
Hamburg
Každou neděli od 5.00 do 10.30 hodin
(v zimní polovině roku od 7 hodin)
na nábřeží Labe se na nejtradičnějším
hamburském trhu – od roku 1703 –
obchoduje skoro se vším, od staré
konvice po babičce, přes všechny druhy
ryb až po květiny právě dovezené lodí
z Holandska. To vše ve stínu 100 let
staré haly rybí burzy.
Ti, kdo se v noci toulali po Reeperbahnu,
si zde mohou koupit občerstvení,
např. žemli plněnou rybou a s horkou

kávou v rukou počkat, až se jim
vrátí chuť do života. Zvlášť oblíbená
je tato „atrakce“ u ranních ptáčat,
lovců výhodných koupí a turistů:
brunch v historické hale pro rybí
burzy s jazzovou, country, rockovou
a westernovou hudbou nikde jinde
nenajdete.
O Fischmarketu se říká, že ho návštěvník
musí vidět, jinak neví, co je Hamburg.
Ceny jsou zde o poznání nižší než
v supermarketech a atmosféra o poznání

lepší. Nikde nenarazíte na asijského
překupníka. Obchodníci prodávají své
zboží přímo z auta, které je upravené
tak, že otevřením korby vznikne stánek.
Hlavním lákadlem je shromážděný dav.
A že je na co se dívat! Někteří prodejci
předvádějí na svých stáncích přímo
show. Chvílemi se cítíte jako na divadle.
Největší devizou je samozřejmě zboží,
kterého je hodně, je čerstvé, je levné,
a tak nikdo z návštěvníků trhu neodchází
domů s prázdnou.
Text: Andrea Vodňanská
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CO VŠE NAKOUPÍTE
NA FARMÁŘSKÉM TRHU?

Farmářské party kostky
od Němcových
Farma rodiny Němcovy tradičně
zásobuje trhy vynikajícími
mléčnými výrobky, mezi jinými
i řadou sýrů. Farmářské kostky
jsou nakládaný přírodní nezrající
sýr v pikantním koření, velmi
vhodně nakrájený na malé kostky.
Kostky mají pikantní chuť česneku,
barevného pepře a bazalky.
Výborně se hodí k pivu a vínu, jsou
vhodně nakrájené na malá sousta.
Nepostradatelné jsou při výrobě
studených mís nebo do salátů.
Více na www.farmanemcova.cz.

Zelňáky ze Šumavy

Mošty z Bříství

Zelňáky se na Šumavě tradičně
pekly na vesnicích v zimním
období, kdy byl dostatek
naloženého kysaného zelí a škvarků
ze zabíjaček. Zelňáky z Pekárny
Prachatice jsou chutné, vláčné,
nakyslé, dochucené drobně
nasekanými škvarky, kmínem,
pepřem, jsou mírně pálivé, chuťově
výborné a osvěžující. Všechny
hlavní suroviny pocházejí ze
Šumavy, stejně jako stará receptura,
a také tak chutnají. Dokonce
získaly první místo v krajské
potravinářské soutěži. Chutnají
hezky, jihočesky. Na trhy je dodává
ZZVPT z Prachatic.
Více na www.pekarnaprachatice.cz.

Rodinná zemědělská tradice
rodiny Žertů z Kolínska je delší
než tři sta let, po restituci se
rodina specializuje na pěstování
jablek, hrušek a jahod. Na trhy
dodává mimo jiné přírodní
ovocný nápoj z jablek, hrušek,
jahod a dalšího ovoce. Vyrábí se
klasickou metodou. Po vylisování
ovoce je šťáva pečlivě vyčeřena,
přefiltrována, přepasterována
a ihned stočena. Díky tomuto
dokonalému a citlivému způsobu
zpracování a konzervace si tato
přírodní šťáva uchovává svoji
přirozenou hodnotu, chuť a výrazné
aroma. Všechny nápoje jsou
vyráběny striktně přírodní cestou,
bez použití konzervačních látek
nebo jiných chemikálií. Baleno
ve skle. Skleněná láhev je tím
nejlepším obalem, ze kterého
nejlépe vychutnáte originalitu
tohoto nápoje.
Více na www.bristvi.cz.

Držkovský chléb
s paraořechy
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Před stánkem Držkovské pekárny
se na trzích již tradičně tvoří
fronty. Nabídka pekárny je
opravdu široká a nedávno se
rozšířila o chléb s paraořechy.
Jedná se o žitnopšeničný chléb.
Vzniká přírodním vedením
kvasu, jedná se tedy o kvasový
chléb, přírodní, bez jakýchkoliv
chemických přísad. Do těsta
se přidávají paraořechy v nejlepší
kvalitě. Paraořechy se dávají
jak do těsta, tak na povrch
chleba. Výsledek je unikátní chuť
spojující kyselost chlebové střídy
a jemnou nasládlost paraořechů.
Prodává se v gramáži 500g.
Výborně se hodí k salátům,
či jen tak samostatně.

Text: Jana Blažíčková

BIO kuře
Biokuřata od Bioparku pocházejí
výhradně z českých ekologických
farem a jejich chov podléhá podstatně
přísnějším kritériím než běžná
produkce kuřecího masa. Biokuře je
větší než běžné kuře a díky vysokému
podílu kukuřice v krmení má silnější
a mírně žlutější kůži. Maso má
výraznou chuť, je křehké a zároveň
pevné.

PŘEDNOSTI
BIOKUŘECÍHO:
» biokuřata jsou chována tradičním
způsobem, rostou přirozeně
a téměř 3x déle
» biokrmivo obsahuje rozmanité
přírodní složky včetně čerstvé trávy
a neobsahuje antibiotika,
hormony či GMO
» biokuřata žijí na čerstvém vzduchu,
mají dostatek volného prostoru
a výběh na louky a pastviny
» chov biokuřat je podřízen welfare*
zásadám - kvalita života kuřat
na ekologických farmách se výrazně
liší od běžných velkochovů
» celý proces produkce „od vidlí
po vidličku“ podléhá certifikaci dle
standardů ekologického zemědělství
(CZ-BIO-KEZ-01)
*welfare=životní pohoda zvířat

Zdravé dortíky
Pečeme z pšeničné nebo celozrnné mouky, sladíme přírodním cukrem
nebo sladidlem, kypříme vinným kamenem, nepřidáváme chemické
konzervanty a jiná „zlepšovadla“. Zdravé dortíky neobsahují jednoduchý
cukr a živočišné produkty jako je máslo nebo vajíčka.
Obvyklé složení: jogurt, tvaroh, pšeničná mouka, ovoce, agar, mléko,
přírodní cukr.
Proto tyto dobroty obsahují méně tuku a cholesterolu. Můžeme tedy říci,
že jsou v souladu s dnešními trendy zdravého stravování.
Momentálně jsou na trzích k dostání 4 druhy zdravých dortíků: vanilkové,
čokoládové, mrkvové a banánové.

Recepty šéfkuchaře Příhonského
z farmářských produktů

Lepenice

Tvarohový řez

/šťouchané brambory se zelím/
a s grilovanou klobásou nebo
uzeným

korpus

4 porce
1200 g brambor
1200 g bílé zelí sterilizované
600g klobásy nebo uzeného
200 g špeku
200 g cibule
150g cukru krystal
sůl
Brambory oškrábeme, překrájíme na menší
kousky a dáme vařit do osolené vody. Mezitím
nakrájíme špek na malé kostičky a v hluboké
pánvi necháme vyškvařit. Pak přidáme
najemno nakrájenou cibulku, kterou necháme
zesklovatět.
Přidáme zelí, které jsme slili, a zlehka
podusíme, ochutíme cukrem a solí.
Do měkka uvařené brambory slijeme
a rozšťoucháme, pak přidáme připravené zelí
a dobře promícháme.
Podáváme s grilovaným uzeným nebo
klobásou.
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vejce 5ks
mouka hladká 1 kg
kakao 0,025kg
cukr krystal 0,125 kg
olej stolní 0,05 l

kávový krém:
smetana na šlehání 0,5l
káva instantní 2 lžíce
želatina plátková 3 plátky
cukr moučka 0,1 kg

korpus – celé vejce šleháme s cukrem krystal
do pěny ručním šlehačem cca 10 min. Do
vzniklé pěny ručně vmícháme prosátou mouku
s kakaem na závěr přidáme olej. Hmotu
nalijeme na pečící papír a pečeme 20minut
při 170 stupních. Upečený korpus necháme
vychladit. Kávový krém – Namočíme plátkovou
želatinu do studené vody. Ušleháme smetanu
do tuha. Nabobtnalou želatinu vyjmeme z vody
a rukou vymačkáme vodu. Želatinu

tvarohový krém:
tvaroh tučný ( vaničkový) 0,5 kg
smetana na šlehání 0,25 l
cukr moučka 0,2 kg
želatina plátková 3 plátky
piškoty cukrářské 0,4kg 1 balení
rum 0,1 l
káva instantní 3 lžíce
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FARMÁŘSKÉ KOŠÍKY EXPRES
Na každém trhu na Kulaťáku
a na Slunečním náměstí

Ovoce a zelenina od farmářů

Košíky jsou zálohované a vratné
Možnost rozvozu kurýrem
Varianty košíků - farmářský, masový,
snídaňový, sýrový, kombinovaný apod.

www.farmarske-trhy.cz

PPF banka a.s. je nedílnou součástí
mezinárodní finanční skupiny PPF.
Mezi hlavní klienty PPF banky a.s. patří především finanční instituce,
střední a velké podniky s českým kapitálem a subjekty komunální sféry.

Partner farmářských trhů na Kulaťáku

FARMÁŘSKÉ TRHY
na Kulaťáku

Pořádá

ve spolupráci s

Partneři:

