Skutečně
zdravá škola
Farmáři a dodavatelé ve
Středočeském kraji a v Praze
Pro pracovníky školních jídelen

Tato příručka vznikla za finanční podpory hlavního města Prahy.
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ÚVOD
Jak efektivně zlepšit kvalitu školního stravování? Takovou otázku jsme si v týmu Skutečně
zdravé školy pokládali, když jsme začínali s osvětou zdravého školního stravování. Od té
doby došlo ke značnému posunu k lepšímu, a to je dobře. Jsme rádi, že rok od roku
zaznamenáváme vyšší zájem škol o zdravější stravování a využívání regionálních produktů.
Vám, pracovníkům a pracovnicím školních jídelen, klíčovým hráčům na poli správného
fungování školního stravování, přinášíme ucelený přehled vhodných dodavatelů: farmářů,
pěstitelů, výrobců, chovatelů či distributorů v regionu Praha a střední Čechy. Výjimku tvoří
společnost Severofrukt, a.s. a společnost Hamé, s.r.o. Zařadili jsme je do příručky záměrně,
jako doplněk kvalitního sortimentu nedoslazovaných ovocných koncentrátů a sterilované
zeleniny bez přídavku umělých sladidel.
Věříme, že vám tato příručka zjednoduší proces výběru dodavatelů a bude vám praktickou
pomůckou.

Tým Skutečně zdravé školy
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MASO A MASNÉ PRODUKTY
Farma Vilímovský
Farma Vilímovský vznikla v roce 1992 a je to malá farma se specializací na chov skotu. Farma
hospodaří na zhruba 200 ha zemědělské půdy, má vlastní stáje a veškerou moderní techniku.
Farma má vlastní bourárnu a chladicí boxy a provoz splňuje veškeré hygienické a veterinární
předpisy. Mladé býčky a jalovice nakupují ve stáří cca 12 měsíců, a to výhradně z českých
chovů. Zvířata tráví část života na pastvě a poté jsou krmena statkovým krmivem pouze
z vlastní produkce – kukuřice, šrot a jetelová senáž – vše bez konzervantů.
Prioritou farmy Vilímovský je prodávat kvalitní české maso bez obsahu antibiotik a jiných
léčivých přípravků.

Hlavní produkty
Hovězí maso ve vakuovaných balíčcích nebo naporcované po větších částech.
Informace o aktuálních cenách produktů naleznete na webových stránkách
http://farmavilimovsky.cz/
Farma deklaruje původ masa z ČR.

Objednávky a doprava
Objednávky lze realizovat telefonicky nebo e -mailem na paní Vilímovskou.

Kontakt
Dagmar Vilímovská
Tel. číslo
E-mail

+420 722 043 349
objednavka@farmavilimovsky.cz

Další kontaktní
údaje
Vlašimská 276
Trhový Štěpánov
257 63
Webová stránka
Sociální sítě

http://farmavilimovsky.cz/
https://www.facebook.com/www.farmavilimovsky.cz/timeli
ne

Provozní doba
Denně
14:00 – 19:00
Telefonicky je možno dohodnout i jiný čas.

Pozor!!!
Farma v současné době maso nerozváží. Objednané maso je možné vyzvednout přímo na
prodejně. Doprava je plánovaná od druhé poloviny roku 2018, po rozšíření produkce na
drůbež (kachny, husy).
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Farma DRUHAZ, spol. s r.o.
Farma DRUHAZ, spol. s r.o. se specializuje na chov, porážku a distribuci krůt, krůtího masa
a výrobků z něj.
Farma je držitelem osvědčení o způsobilosti pro porážku krůt a zpracování krůtího masa.
Veškeré chovné i výrobní prostory i procesy jsou pod stálým veterinárním a hygienickým
dozorem a v celé historii společnosti nedošlo k žádnému porušení směrnic a pravidel
pro potravinářské provozy.
Krůtí maso a výrobky z něj jsou dodávány podle potřeb a přání zákazníka v podstatě jako
zakázková výroba. Všechny druhy masa lze farmou naporcovat dle přání zákazníka nebo
dodávat standardní produkci podle nabídky.

Hlavní produkty
krůtí maso a výrobky z něj
kuřecí maso a výrobky z něj
husy, kachny
králíci
Další produkty:
farmářský olej řepkový, farmářský olej slunečnicový

Objednávky a doprava
Jednorázová objednávka se řeší pomocí e-shopu, pravidelné odebírání masa lze řešit
telefonicky nebo e -mailem.
Informace o aktuálních cenách produktů naleznete přímo na webových stránkách
http://krutifarma.cz/cenik/
Doprava je domlouvána individuálně s ohledem na místo závozu a objednané množství.

Kontakt
+420 725 119 599
objednavky@krutifarma.cz

Tel. číslo
E-mail

Další kontaktní údaje
Farma DRUHAZ, spol. s r. o.
Na Červeném hrádku 793, 26401 Sedlčany
DIČ: CZ26511665
Tel.: + 420 318 821 683
Fax: + 420 318 821 587
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Dvůr Seletice
Dvůr Seletice se nachází nedaleko Nymburka. Specializuje se na chov skotu a výrobu
masných a mléčných výrobků. Mimo jiné nabízí i speciální prohlídky dvora s průvodcem
a s ochutnávkou místních produktů.

Hlavní produkty
hovězí maso a masné produkty
mléčné výrobky

Objednávky a doprava
Objednávky a závoz do Prahy:
objednávky přijímáme do pondělí. Závoz probíhá ve čtvrtek v dopoledních, případně
popoledních hodinách.
Objednávky pro rozvoz do Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště:
objednávky přijímáme do středy. Závoz probíhá ve čtvrtek v odpoledních hodinách,
případně večer.
Aktuální ceník našich produktů si můžete stáhnout na webových stránkách (viz níže)

Kontakt
Tel. číslo
E-mail

+420 733 725 456
objednavkypraha@dvur-seletice.cz

Další kontaktní údaje
Seletice 160
289 34
tel: +420 321 123 863
Webová stránka

www.dvur-seletice.cz/
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Jatky Tismice s.r.o.
Jatky Tismice se věnují výrobě a prodeji vepřového a hovězího masa a uzenin. Nabídku tvoří
maso ve visu, bourané, vnitřnosti, uzené a pečené produkty.
Veškerá výroba masa a uzenin je pod stálým veterinárním dohledem. Masné výrobky
neobsahují umělá barviva ani emulgátory, separáty, jakoukoliv mouku nebo jiné zlevňující či
konzervační preparáty a chemikálie. Výrobky obsahují pouze maso, koření a sůl.
Ke konzervaci výrobků dochází při procesu výroby vařením, pečením nebo uzením.
Na provozovně je zaveden systém kritických bodů HACCP pro záruku hygienicky nezávadných
potravin.

Hlavní produkty
vepřové a hovězí maso a masné produkty

Objednávky a doprava
Objednávky lze řešit telefonicky nebo e -mailem s panem Vencovským.
Služby i rozvážka jsou na individuální domluvě. Aktuální ceník na vyžádání.

Kontakt
Karel Vencovský
Tel. číslo
E-mail

+420 602 33 90 30, +420 321 62 33 19
jatkytismice@seznam.cz

Další kontaktní údaje
Tismice 14
Tismice, 28201
mobil: +420 602 33 90 30
e -mail: jatkytismice@seznam.cz
Webová stránka

www.jatkytismice.cz/

Provozní
doba
Po-Pá

7:00 - 13:00
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Fiala Milovice s.r.o.
Řeznictví a uzenářství Fiala Milovice s .r .o . má vlastní porážku hovězího masa a věnují se
výrobě masných polotovarů určených k dalšímu tepelnému opracování.

Hlavní produkty
vepřové maso
hovězí maso
kuřecí maso
masné výrobky

Objednávky a doprava
V případě objednávek se obracejte na paní Hanu Dytrychovou nebo přímo do provozní
kanceláře. Objednávky probíhají nejlépe telefonicky, ale je možné i na záznamník,
popřípadě e -mailem.
Minimální množství objednávky je v hodnotě 3 000 Kč.
Rozvoz se realizuje v přilehlých oblastech provozu firmy, tzn.:
Lysá n. L.
Nymburk
Poděbrady
Benátky n. J.
Mladá Boleslav a nejbližší okolí

Kontakt
Hana Dytrychová
Tel. číslo
E-mail
Provozní kancelář
Tel. číslo

+420 773 799 553
fialamilovice@seznam.cz
+420 325 577 420, +420 603 580 314

Další kontaktní údaje
Mírová 146
Milovice 289 23
Webová stránka

http://www.fialamilovice.cz/
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Biofarma Zelený Dvůr
Biofarma Zelený Dvůr se nachází v Praze - Dolních Počernicích, kde je pěstována bio zelenina.
Zvířata jsou chovaná v jižních Čechách v osadě Cikar.
Farma se zabývá chovem koz, ovcí plemene Suffolk a skotu plemene Highland. Na produkci
farma získala certifikát "BIO® - PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ", který garantuje
ekologicky šetrnou výrobu a zdravotní nezávadnost produktů.

Hlavní produkty
hovězí, vepřové a skopové maso v bio kvalitě
Nabízíme buď jednotlivé druhy masa, nebo připravené balíčky.
Další:
topinambury, domácí klobásy, džemy a švestková povidla

Objednávky a doprava
Objednávky je možno provádět telefonicky nebo e-mailem.
Doprava je domlouvána individuálně s ohledem na místo závozu a objednané množství.
Farma deklaruje původ masa z ČR.

Kontakt
Mobilní číslo
Tel. číslo
E-mail

+420 777 222 418
+420 225 301 119
biofarma@zelenydvur.cz

Další kontaktní údaje
Biofarma Zelený Dvůr
Národních hrdinů 73
Dolní Počernice - Praha 9
Webová stránka

http://www.zelenydvur.cz/biofarma/index.php
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RYBY
Bidfood Czech Republic s.r.o.
Společnost Bidfood Czech Republic s.r.o. působí na českém trhu od roku 1990 a své služby
nabízí ve stejné kvalitě v rámci celé České republiky. Zmrazené, chlazené a čerstvé
potraviny i související nepotravinářské zboží rozváží zdarma po celém území.
Část produktů Bidfood vyrábí ve vlastních potravinářských továrnách v České republice.
V Kralupech nad Vltavou provozuje zpracovny čerstvého hovězího a vepřového masa,
mořských ryb i největší bourárnu zvěře v ČR. Výrobní závody v Opavě zahrnují největší
výrobu zmrzliny na území České a Slovenské republiky, dále výroby zeleniny, zmrazených
hotových jídel či zmrazeného pečiva.
Certifikace „Marine Stewardship Council“ (MSC)
Certifikace Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Hlavní produkty
chlazené a mražené ryby

Objednávky a doprava
Prodej probíhá tak, že zákazník zavolá objednávku svému obchodnímu zástupci nebo na
zákaznické centrum.
Nejoblíbenějším způsobem objednávání je e -shop, který obsahuje i veškeré informace
o produktech (složení, alergeny, nutriční hodnoty), řadu receptů s kalkulacemi a mnoho
užitečných informací.
Pokud ještě nemáte přiděleného obchodního zástupce, prosím kontaktujte pana Pavla
Melicha, který vám následně přidělí a předá kontakt na obchodního zástupce.
Rozvozy probíhají třikrát denně, 6 dní v týdnu. Pro školní jídelny není stanovený minimální
závoz.
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Kontakt

Pavel Melich
Tel. číslo
E-mail

+ 420 737 219 318
pavel.melich@bidfood.cz

Další kontaktní údaje

V Růžovém údolí 553
Kralupy nad Vltavou 278 01
Tel: +420 315 706 111
e-mail: bidfood@bidfood.cz
Webová stránka
https://www.bidfood.cz/

Kontakt pro Prahu a Čechy jih
Tel. čísla
Provozní doba
Pondělí – Čtvrtek
Pátek
Neděle

+ 420 605 642 444, + 420 414 113 444
7 :00 – 21:00
7 :00 – 19:00
9 :00 – 20:00

Kontakt pro Čechy sever
Tel. čísla
Provozní doba
Pondělí – Pátek
Neděle

+ 420 605 642 642, + 420 414 113 414
7 :00 – 15:30
8 :30 – 16:00

Kontakt na zákaznické centrum
E-mail

zakaznickecentrum@bidfood.cz

Rozdělení zákaznického centra pro ČR, zdroj: https://www.bidfood.cz/gastro/kontakt
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Omega3kapr
Ryby jsou chované tradičním způsobem na vybraných rybnících jednotlivých rybářských
podniků v České republice, a to bez podstatných zásahů do vodního prostředí.
Podstatným faktorem je použití speciálního krmiva na bázi rostlinných olejů, kterým je
docíleno garantované množství nenasycených mastných kyselin v mase.
V České republice patří kapr mezi hlavní druh chovaný v rybnících.
Omega3kapr je patentovaný fakultou rybářství a ochrany vod.

Hlavní produkty
omega3 kapr
K dostání jako šupináč nebo lysec, cca 2 – 3 kg.
Omega3kapr je dostupný také ve formě půlek a filet.

Objednávky a doprava
Omega3 kapra je možno zakoupit na následujících adresách
Lékárna u bílého lva
Makro Praha - Černý Most
Černokostelecká 154/27
Chlumecká 2424
Říčany u Prahy
193 00 Praha - Černý Most
Tel: +420 323 602 955, +420 773 600 869 Tel: +420 281 083 516
Makro Praha – Průhonice
U Makra 102
251 01, Praha – Průhonice
Tel: +420 271 005 518

Makro Praha – Stodůlky
Jeremiášova 1249/7
155 00, Praha – Stodůlky
Tel.: +420 226 779 520
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Sádky Lety
Rodinné sádky na kraji obce Lety u Dobřichovic nabízejí celoroční prodej živých ryb
a sortiment mražených mořských i sladkovodních ryb a produktů z nich.
Ryby jsou chované v rybnících na Šumavě, v jižních Čechách nebo na Vysočině. Ryby si sami
dovážejí a mohou zaručit jejich prvotřídní kvalitu.
Následně jsou ryby sádkovány ve speciálních nádržích, odkud putují ke konečnému
spotřebiteli.

Hlavní produkty
pstruh duhový
pstruh lososovitý
siven
kapr obecný
sumeček africký
Poznámka:
ryby je možné dodávat již vyfiletované

Objednávky a doprava
Pro objednávky se obracejte na pana Martina Lacinu s tím, že pan Lacina upřednostňuje
spíše kontaktování telefonem.
Cena za ryby a rozvoz je na individuální domluvě s panem Lacinou. Záleží na odebraném
množství a lokalitě závozu.
Ryby jsou chované na rybnících a mají český původ, který je možno doložit na dodacím listu.

Kontakt
Martin Lacina
Tel. číslo
E-mail

+ 420 724 039 560
sadkylety@seznam.cz

Další kontaktní údaje
U Viaduktu 150
Lety u Dobřichovic
Praha-západ
pošta Řevnice 25230
Webová stránka

http://www.sadkylety.cz/
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MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.
MAKRO Cash&Carry ČR s .r .o . je velkoobchod potravin a dalších produktů. Společnost si
zakládá na čerstvosti a kvalitě zboží, které prochází propracovaným systémem kontroly
kvality všech produktů. Jsou držiteli certifikátu IFS, mezinárodní normy pro systémy řízení
kvality.

Hlavní produkty
Z nabídky doporučujeme především následující produkty:

Objednávky a doprava
Pro domluvu spolupráce, objednávky a závoz prosím kontaktujte zákaznického manažera
pana Miroslava Formánka.

Kontakt
Miroslav Formánek
Tel. číslo
E-mail

+420 220 389 538, +420 725225569
miroslav.formanek@makro.cz

Další kontaktní údaje
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
Sídlo: Jeremiášova 1249/7 , 155 80 Praha, Česká republika
IČ: 26450691
DIČ: CZ26450691
Webová stránka
https://www.makro.cz/
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MLÉKO A MLÉČNÉ PRODUKTY
Bio Vavřinec s.r.o.
Farma byla obnovena v roce 1993 a od počátku hospodaří v systému ekologického
zemědělství. Hlavní myšlenkou hospodaření je trvale udržitelný rozvoj v okolí vesničky
Okrouhlice. Soustředí se na pěstování různých druhů obilovin, pohanky a dalších plodin. Část
této rostlinné produkce je určena pro zpracování ve vlastním mlýně. Na mléčnou produkci
chovají plemeno českého červenostrakatého skotu. Při chovu upřednostňují kvalitu mléka
před kvantitou, a to především z důvodu jeho dalšího zpracování v mlékárně.
Mléčné výrobky jsou certifikovanými BIO výrobky. Čerstvý sýr přírodní a tvaroh a Sýr sv.
Barbory byly oceněny značkou KLASA.
Sýr sv. Barbory je dále držitelem ocenění ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU 2017 v kategorii
živočišných výrobků.

Hlavní produkty
mléko
mléčné výrobky (bílý jogurt, mléko, Okrouhlický tvaroh, Pařený sýr přírodní, Ćerstvý sýr
přírodní a tvaroh a Sýr sv. Barbory)

Objednávky a doprava
Objednávky se dělají pouze přes e -shop na webových stránkách www.biovavrinec.cz.
Pro objednávku za zvýhodněné ceny je nutná registrace. Pokud budete potřebovat
s čímkoliv poradit, obracejte se na obchodní zástupkyni paní Traugottovou.
Farma zaváží Prahu a okolí Prahu minimálně 2x týdně (zejména jih, jihovýchod
a mírný jihozápad od Prahy).

Kontakt
Pavla Traugottová - obchodní zástupkyně
+ 420 777 220 933
Tel. číslo
obchod@biovavrinec.cz
E-mail
https://www.biovavrinec.cz/eshop/eshop-start.aspx
Webová stránka

Další kontaktní údaje
Bio Vavřinec s. r. o.
Okrouhlice 27
256 01 Benešov
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Němcova selská mlékárna Radonice,
spol. s r.o.
Němcova selská mlékárna Radonice je mlékárnou rodinného charakteru. V roce 2013 byla
oceněna nadací Comenius jako jedna ze 100 nejlepších českých firem v oblasti „Zemědělství
a potravinářství“.
Provoz mlékárny je pod stálou veterinární kontrolou a plně vyhovuje všem standardům EU.
Společnost má zaveden a důsledně uplatňuje systém kritických bodů HACCP.
Výrobky „Radonický Balkán“ a „Balkánský sýr v slaném nálevu“ obdržely certifikát - národní
značku kvality KLASA.

Hlavní produkty
mléko
mléčné výrobky (pasterované selské mléko, sýry, jogurt, jogurtové a syrovátkové nápoje,
tvaroh a tvarohové krémy, máslo a balkánský sýr)

Objednávky a doprava
Aktuální nabídku produktů naleznete na www.nakupzfarmy.cz.
Pro informace, objednávky a možnost dopravy se můžete obracet na Ing. Tomáše Němce.
Objednávky lze řešit buď přímo přes e-shop na webových stránkách nebo telefonicky či
e-mailem. Minimální množství pro závoz je Kč 500,- nebo po domluvě s panem Němcem.

Kontakt
Ing. Tomáš Němec
Tel. číslo
E-mail
Webová stránka

+420 721 909 804
tomas.nemec@farmes.cz
http://www.farmes.cz/mlekarna/

Další kontaktní údaje
Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s.r.o.
Vinořská 254
250 73 Radonice
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ČERSTVÁ VEJCE
Prodej vajec Petr Kubát
Rodinná farma se již od roku 1993 zabývá rostlinnou výrobou, produkcí a prodejem vajec.
Jedná se o chov nosnic s volným výběhem. Na dodržování podmínek chovu i veškerou
produkci vajec pravidelně dohlíží Krajská veterinární správa Benešov.

Hlavní produkty
vejce s označením 01 (STŘÍBRNÉ KRITÉRIUM)

Objednávky a doprava
Pro objednávky se obracejte na paní Kubátovou.
Doprava v rámci nejbližšího okolí a Prahy je na individuální domluvě.
Závoz probíhá ve čtvrtek. Cena za dopravu je již započítána v ceně vajec.
Minimální odběr je cca 360 vajec týdně (je možno domluvit závoz týdně nebo jednou za 14
dní).
Cena
Vel. M - 5 Kč (vč. DPH)
Vel. L - 5,50 Kč (vč. DPH)

Kontakt
paní Kubátová
Tel. číslo
Webová stránka

+420 774 068 963
http://prodejvajec.cz/

Další kontaktní údaje
Prodej vajec - Petr Kubát
Jezero 18
256 01 Benešov u Prahy
e -mail: info@prodejvajec.cz
IČO: 47085665, DIČ: CZ6010040124
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Farma Král
Hospodaření rodiny Králových na farmě v Břežanech sahá do roku 1991. Dříve se zabývali
rostlinnou výrobou a chovem dojnic. Aktuálně se věnují pouze pěstování polních plodin
a od roku 2016 provozují chov nosnic na podestýlce.
Ocenění: „Zemědělský hospodář Středočeského kraje roku 2017“

Hlavní produkty
vejce s označením 02 (BRONZOVÉ KRITÉRIUM)

Objednávky a doprava
Doprava v rámci nejbližšího okolí a Prahy. Cena za dopravu je již započítána v ceně vajec.
Minimální odběr je cca 180 vajec (závoz je možný každý den).
Cena
Vel. M - 3,50 Kč + DPH
Vel. L - 4 Kč + DPH

Kontakt
Tel. číslo
E-mail
Webová stránka

+420 723 977 961
kralovskavejce@seznam.cz
http://farmakral.cz/

Další kontaktní údaje
Jan Král, Břežany II/23
282 01 Český Brod

19

Rodinná farma Václav Matoušek
Rodinná farma Václav Matoušek se věnuje chovu nosnic na podestýlce. Ke kvalitě vajec
přispívá krmení: nosnice jsou krmeny pšenicí, kukuřicí a sójou vlastní výroby, vypěstovanou
v ČR, která není geneticky upravena.

Hlavní produkty
vejce s označením 02 (BRONZOVÉ KRITÉRIUM)

Objednávky a doprava
Objednávky lze řešit po telefonu nebo e-mailem.
Cena
Vel. M a L – cca 4 Kč +DPH
Doprava v rámci nejbližšího okolí a Prahy.
Cena za dopravu je již započítána v ceně vajec.
Odběr je na individuální domluvě.

Kontakt
Tel. číslo
E-mail

+420 317 777 371
vejce.matousek@seznam.cz

Další kontaktní údaje
Mračská 1, Čerčany
Tel.: +420 317 777 371
e-email: vejce.matousek@seznam.cz
Webová stránka http://www.farmacercany.blogspot.cz/

Vejce jsou také distribuována do následujících obchodů
Náš Grunt
Bělehradská 69
Praha 2
Sklizeno Nusle
Svatoslavova 849/24
Praha 4
MOJE BIO Břevnov
Bělohorská 219/117
Praha 6 - Břevnov
Řeznictví Naše Maso
Dlouhá 39
Praha 1 - Staré Město

Česká stodola Nusle
Nuselská 73/23
Praha 4
Čakovický farmářský obchůdek
Cukrovarská 49/41
Praha 9
Sklizeno Dejvice
Dejvická 26
Praha 6
PrimaWine Shop Slivenec
Ke Smíchovu 96/117
Praha 5 – Slivenec

Farmářské potraviny Písek
Lázeňská 935/2
Písek

Hořovická pekárna
Zenklova 13
Praha 8 – Libeň
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Farma Letná
Milady Horákové 49
Praha 7
Potraviny – Bakalář
Koněvova 141
Praha 3
Dobrá farmářka
Malvazinky Xaveriova 60
Praha 5
PrimaWine
ShopBarrandov
Högerova 13
Praha 5 – Barrandov
Potraviny J .E .T .Y .
Benešovská 18
Nespeky

Josef Dvořák - Statek Dvořák
Statek Dvořák s podestýlkovým chovem začal v roce 2010 a zařadil se mezi chovatele
s malou produkcí, kteří jsou schopni držet si vysokou kvalitu a současně individuální přístup
ke zvířatům. Na statku si slepice pro podestýlkový chov sami odchovávají. Při chovu mají
slepice volnost pohybu.

Hlavní produkty
vejce s označením 02 (BRONZOVÉ KRITÉRIUM)

Objednávky a doprava
Aktuálně nezajišťují rozvoz. Objednávky lze řešit přímo na prodejně nebo formou
vejcomatů.
1) Obchůdek na statku
Adresa
Náves sv. Petra a Pavla 14, Zlatníky, Zlatníky - Hodkovice
Kontakt
246 083 568 (pouze v prodejní době)
Provozní doba
Pátek
14:00 - 18:00 hodin
Sobota
10:00 - 12:00 hodin
2) Prodej formou VEJCOMATŮ
Hodkovice (v blízkosti mlékomatu)
Kocanda (na benzínové pumpě)
Hrnčíře (na začátku obce ve směru na Prahu)
Zlatníky (Náves sv. Petra a Pavla 14)
Kunratice (u silnice cca 100m za kruhovým objezdem směr Praha)
Cena
M - 4,20 Kč/ks
L - 4,80 Kč/ks
(baleno po 10 kusech)

Kontakt
Josef Dvořák
Tel. číslo

+420 733 703 961

Další kontaktní údaje
Josef Dvořák - STATEK DVOŘÁK
Zlatníky, Náves sv. Petra a Pavla 14
252 41 Zlatníky-Hodkovice
http://www.nosnice.cz/
Webová stránka
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ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA
Bulko, s.r.o.
Jedná se o rodinnou firmu, hospodařící na svých i pronajatých pozemcích, se zaměřením
na pěstování rostlinných komodit, se specializací na oblast ovoce a zeleniny.
Certifikát: Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR
Ocenění: Regionální produkt Polabí®

Hlavní produkty
čerstvá zelenina a ovoce (česnek, cibule, okurky, rajčata, paprika, broskve, meruňky,
jahody, švestky a ryngle)

Objednávky a doprava
Objednávky se provádějí telefonicky nebo e-mailem.
Možnost produkce klientem požadované zeleniny přímo na objednávku (cca rok dopředu).
Rozvoz je dle dohody a lokality. Minimální množství se řeší dle lokality. Pokud je odběrné
místo na trase rozvozu, tak se minimální množství většinou neřeší vůbec.
Pro objednávky se obracejte na pana Josefa Bulanta.

Kontakt
Josef Bulant
Tel. číslo
E-mail

+420 773 607 886
josef.bulant@gmail.com

Další kontaktní údaje
289 11 Dobřichov 142
tel.: 773 607 886
Webová stránka

http://bulko.cz
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Bříství – ovocné sady
Ovocné sady jsou rodinným podnikem, kde je výroba rozdělena na klasickou prvovýrobu
a pak speciální výrobu – Ovocné sady Bříství. Pěstování je cíleno na pěstování jablek, hrušek
a jahod. V současné době podnik hospodaří na 20 ha půdy, z čehož je 14 ha vysázeno stromy
jabloní s různou druhovou skladbou a stářím, 2 ha hrušní a 5 ha pole pro pěstování jahod.
Chlazení ovoce pro jeho uchování je zajištěno ve vlastních skladovacích prostorech.
Výsadbový materiál v ovocných sadech pochází od českého školkaře pana Jiřího Hrušky
z Velimi. V sadech je využíváno mechanické a biologické ochrany ovoce před chorobami
a škůdci.
Podnik je členem Ovocnářské unie ČR, členem Svazu pro integrované systémy pěstování
ovoce (SISPO) a členem sdružení BioSad.
Ocenění: Regionální produkt Polabí® pro jablka, hrušky a jahody

Hlavní produkty
jablka
hrušky
jahody
jablečný mošt

Objednávky a doprava
Pro objednávky se obracejte na paní Lenku Vomáčkovou (viz Kontakt).
Školy v Praze zavážejí přímo na adresu školy.

Kontakt
Lenka Vomáčková
Tel. číslo +420 731 444 461
info@bristvi.cz
E-mail

Další kontaktní údaje
Bříství – Křečhoř 18
280 02 Kolín

23

Čertovy brambory
Čertovy brambory jsou malé rodinné zemědělství s tradicí a veškeré produkty jsou pěstovány
podle principů ekologického zemědělství. Jsou členy sdružení MAS Podlipansko o.p.s.

Hlavní produkty
brambory více druhů
dýně (hokaido, halloween, máslovka, špagetová)
Sezónní zelenina:
mrkev, petržel, celer, cibule žlutá, cibule červená, červená řepa, žlutá řepa, jarní cibulka,
pórek, pažitka, petržel kudrnka, špenát, mangold, celer řapíkatý

Objednávky a doprava
Objednávky můžete řešit s panem Martinem Kuchařem přes telefon nebo e-mail.
Rozvoz je možný, minimální množství objednávky a cena záleží na individuální domluvě.

Kontakt
Martin Kuchař
Tel. číslo
E-mail

+420 777 937 520
certovi@brambory.net

Další kontaktní údaje
Martin Kuchař
Spojovací 180
Písková Lhota, 29001 Poděbrady
Webová stránka

http://www.brambory.net
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Farma Semice
Rodina Procházkova hospodaří v obci Semice již pět generací. K obnovení hospodaření
po pádu komunismu došlo v roce 1991, kdy se obnovila výroba na cca 40 ha pozemků.
V současné době farma obdělává cca 160 ha polí. Většinu produkce tvoří brambory
a zelenina, v menší míře obilí. Veškerá zelenina je pěstována v systému integrované
produkce, což je systém řízené výroby, která omezuje vstupy pesticidů a hnojiv do porostu.

Hlavní produkty
brambory
kořenová a košťálová zelenina

Objednávky a doprava
Pro domluvu na objednávce volejte pana Jana Procházku, majitele farmy, se kterým je
možné se individuálně domluvit na množství odběru a dopravě zboží.
Aktuální ceny na vyžádání.

Kontakt
Jan Procházka
Tel. číslo
E-mail

+420 603 534 135
prochazka.semice@seznam.cz

Další kontaktní údaje
Semice 327
Semice, 289 17
Webová stránka

http://www.prochazkasemice.cz/
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Zelináři z Nedomic
Jaroslav Jeřábek, pokračující v zemědělské činnosti po třetí generaci, převzal statek
po rodičích a nadále pokračuje v rostlinné produkci. Obhospodařuje zhruba 30 ha polí, která
se nacházejí v Polabské nížině v okrese Mělník. Má ochrannou známku IPZ, což je známka,
která zaručuje minimalizaci množství umělých hnojiv a pesticidů. Zelenina prochází
pravidelnými přísnými kontrolami a jsou prováděny rozbory půdy.
Ocenění: Regionální produkt Polabí®

Hlavní produkty
kořenová, košťálová a plodová zelenina a brambory - různé odrůdy a varné typy

Objednávky a doprava
Pro objednávku nebo informace o aktuální nabídce a cenách se obracejte na paní Terezu
Vítovskou. Je lepší psát na e-mail než telefonovat.

Kontakt
Tereza Vítovská
Tel. číslo
E-mail

+420 604 914 004
jerabeknedomice@seznam.cz

Další kontaktní údaje
Jaroslav Jeřábek
Nedomice 30
277 14 Dřísy
tel.: +420 602 789 774
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Ekostatek Vlkaneč
Ekostatek Vlkaneč je malé rodinné ekologické hospodářství, které se zabývá pěstováním
ovoce, zeleniny a bylin. Statek byl úspěšně certifikován na ekologické zemědělství a v roce
2017 získal ocenění KUTNOHORSKO regionální produkt®.

Hlavní produkty
čerstvé ovoce a zelenina
bylinné sirupy
džemy
med
sušené bylinky
různé druhy zavařenin

Objednávky a doprava
Pro objednání nebo informace se obracejte na pana Stanislava Svatoně.

Kontakt
Ing. Stanislav Svatoň
+420 602 139 849
Tel. číslo
standa@ekostatek.cz
E-mail

Další kontaktní údaje
Vlkaneč 37
Vlkaneč
okr. Kutná Hora
285 64
Webová stránka http://www.ekostatek.cz/
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Dobrá farma
Cílem Dobré farmy je dodávat na trh kvalitní a ekologické potraviny, podporovat české
zemědělství a prodej kvalitních a regionálních potravin.
Dobrá farma hospodaří na zhruba 8 ha půdy a zaměřuje se na pěstování sezónní zeleniny.
Skladbu plodin farma uzpůsobuje lokalitě pěstování a zaměřuje se na plodiny, které netrpí
nedostatkem vláhy, tedy například brambory, dýně, cuketa a patizony.
Kromě rostlinné produkce mají i živočišnou výrobu.

Hlavní produkty
sezónní zelenina a ovoce
V příštím roce je plánovaný i prodej masa.
Informace o tom, kdy se co sklízí, naleznete na webových stránkách Dobré farmy.

Objednávky a doprava
Objednávky se realizují na e-shopu na webových stránkách www.dobrafarma.cz
Rozvoz je 1 - 2 x týdně dle počtu objednávek. Při objednávce do 1 500 Kč je 149 Kč za
dopravu kurýrem.
Informace o aktuálních cenách produktů naleznete na webových stránkách
www.dobrafarma.cz přímo u jednotlivých produktů.

Kontakt
Marek Binder (kontakt pro informace)
+420 776 329 949
Tel. číslo
obchod@dobrafarma.cz
E-mail

Další kontaktní údaje
Dobrá Farma Máslovice
Na Vartě 75
250 69 Máslovice
IČO: 71880321
Webová stránka http://www.dobrafarma.cz/
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Biozelenina Uhříněves
Malá farma, která se specializuje především na produkci zeleniny v BIO kvalitě. Veškerá
produkce podléhá přísné kontrole organizaci KEZ o.p.s., která zajišťuje odbornou nezávislou
kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.

Hlavní produkty
BIO zelenina a ovoce z vlastní produkce nebo od spřátelených regionálních pěstitelů

Objednávky a doprava
Pro objednání nebo informace se obracejte na paní Alenu Mičákovou.
Rozvoz probíhá 2 x týdně a je možný v rámci Prahy a okolí.

Kontakt
Ing. Alena Mičáková
+420 607 677 462
Tel. číslo
biobrambory@post.cz
E-mail

Další kontaktní údaje
K Netlukám 343
10400 Praha
https://cs-cz.facebook.com/Biozelenina-Uh%C5%99%C3%ADn%C4%9BvesSociální síť 961290000659595/
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PEČIVO
Pekařství a Cukrářství Vondřichovi
Malé rodinné pekařství a cukrářství s vlastními obchody na Mělníku, ve Mšeně a v Praze.
Pekařství vzniklo původně pod názvem Pekařství Paul spol s. r.o.
Ocenění: Mšenský kvasový chléb byl oceněn značkou KLASA

Hlavní produkty
chléb:
Mšenský kvasový chléb -1kg, 1,5kg a 3kg pecen
Klasický toustový chléb
Podmáslový chléb
Šumavský chléb
Mšenský vícezrnný chléb
Chia chléb
Mšenský chléb se lněným semínkem
Celožitný chléb
Svijanská cihla
Můj žitný chléb
Tmavý špaldový chléb
Havířský chléb
+ ostatní pečivo

Objednávky a doprava
Objednávku lze provést telefonicky nebo e-mailem.
Objednávat můžete vždy den dopředu, a to do 10 hod. Možné jsou i tzv. doobjednávky
a úprava objednávky, a to do 17 hod. večer den předem.

Kontakt
Tel. číslo +420 315 622 475
pekarstvi.paul@seznam.cz
E-mail

Další kontaktní údaje
Pekařství Paul spol. s r. o.
Fibichova 268
276 01 Mělník
mobil: 724 019 576
IČ: 14803518
DIČ: CZ14803518
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Pekařství Kopecký
Rodinná firma, která peče čerstvé pečivo již více než 25 let. Dbají na kvalitu výrobních
surovin, dodržování technologických postupů a kvalitní ruční práci.
Nejznámější je pšenično-žitný chléb, mezi zákazníky známý jako „chléb Kopecký“.

Hlavní produkty
čerstvé pečivo (sortiment různých druhů chleba, běžného a sladkého jemného pečiva)

Objednávky a doprava
Pro informace a objednávky se obracejte na pana Kopeckého.
Při telefonickém kontaktování se jedná o hlasovou linku, kde stačí do záznamníku sdělit, že
voláte v rámci Skutečně zdravé školy a rádi byste se domluvili na spolupráci. Pan Kopecký vám
následně zavolá zpět.
Minimální množství zboží, doprava i ceny jsou na individuální domluvě s panem Kopeckým.
Upřednostňují spíše spolupráci se školami/školkami v okolí Nymburka.

Kontakt
Tomáš Kopecký
Tel. číslo
E-mail

+420 325 512 063
pekarstvikopecky@c-box.cz

Další kontaktní údaje
Pekařství Kopecký s.r.o.
Kramolínova 1219
Nymburk 288 02
Webová stránka http://pekarstvikopecky.cz/
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OBILOVINY A LUŠTĚNINY
COUNTRY LIFE s.r.o.
Společnost COUNTRY LIFE s.r.o. je největším dovozcem, obchodníkem s bioprodukty
a jedním z největších obchodníků s produkty zdravé výživy v České republice.
Ve velkoobchodu nabízejí více jak 2 500 výrobků, z toho většinu položek v biokvalitě.
Společnost Country life poskytuje kompletní servis pro veřejné stravování. Zajišťuje
kulinářský servis, konzultace, školení a vydává odborný časopis Dobroty se zdravými recepty.
Od počátku roku 2016 velkoobchod sídlí v Rudné u Prahy.

Hlavní produkty
obiloviny a luštěniny
mouky, vločky, otruby, klíčky
těstoviny, rýže a pečivo
semena a ořechy
koření a bylinky
oleje a tuky
fermentované omáčky a octy
čaje a nápoje
chlazené potraviny
bio ovoce a zelenina
čerstvé bio pečivo z vlastní pekárny

Objednávky a doprava
Pro objednání zboží používejte elektronický velkoobchodní objednávkový ceník, který si
vyžádejte u Ing. Zdeňka Hladíka nebo obchodního zástupce dle regionu, viz kontakty.
Pokud hodnota zboží při závozu přesáhne minimální hodnotu pro daný region, pak je rozvoz
zboží na území ČR zdarma.
Společnost poskytuje pro školní jídelny 10% slevu.
V případě dotazů kontaktujte pana Ing. Zdeňka Hladíka, který vám se vším rád pomůže.

Kontakt
Ing. Zdeněk Hladík (manažer kulinářských projektů Country Life)
+420 602 451 803
Tel. číslo
hladik@countrylife.cz
E-mail
Noemi Müllerová – obchodní zástupce pro Prahu
+420 730 528 580
Tel. číslo
mullerova@countrylife.cz
E-mail
Bc. Samuel Dolejš – obchodní zástupce pro Čechy
+420 605 232 681
Tel. číslo
sdolejs@countrylife.cz
E-mail

Další kontaktní údaje
Webová stránka

https://www.countrylife.cz/
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Podravka - Lagris a.s.
Prioritou společnosti je zajištění vysoké kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Společnost
provozuje systém kritických bodů dle HACCP.
Podnikání probíhá dle zásad udržitelného rozvoje a všechny výrobní procesy jsou šetrné
k životnímu prostředí. V roce 2000 společnost získala certifikát systému řízení jakosti ISO
9001, který zaručuje, že všechny činnosti a postupy ve společnosti jsou v souladu se
světovými standardy. Od roku 2002 je společnost klientem autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, jež zajišťuje sběr, třídění a další využití obalů. Společnost má vlastní certifikaci IFS
(International Food Standard) na úrovni high level.
Ocenění:
Superbrands Czech Republic 2016 (Lagris)
Superior Taste Award 2016 (Podravka grill classic, Podravka slepičí bujón kostky, Podravka
rajčata pasírovaná, Podravka Ajvar jemný, Podravka Ajvar ostrý, Lino Lada mléčná)

Hlavní produkty
suché luštěniny
rýže
těstoviny

Objednávky a doprava
Objednávky a informace směřujte na obchodního zástupce pro Prahu a Středočeský kraj,
který se vám bude věnovat, popřípadě vás nasměruje na obchodního zástupce blíže vaší
lokalitě.

Kontakt
Jana Kučerová
Tel. číslo
E-mail

+420 731 598 131
jana.kucerova@podravka.cz

Další kontaktní údaje
Dolní Lhota 39
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 255 10 487
DIČ: CZ25510487
Webová stránka https://www.podravka.cz/
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BIO-PRO zdravý život s.r.o.
BIO-PRO zdravý život s.r.o. je dodavatel především bezlepkových a bezlaktózových produktů.
V roce 2015 otevřeli prodejnu a e-shop kvalitních bio potravin a byly prvním dodavatelem
bio bezlepkových potravin na trhu.

Hlavní produkty
Mouky
Mouky bezlepkové
Kuskus
Cereálie
Těstoviny
Rýže
Luštěniny
Koření

Objednávky a doprava
Objednání probíhá přes webové stánky https://bio-pro.cz/velkoobchod/
V sekci VELKOOBCHOD kliknete na Biopotraviny pro školy, kde naleznete dokument
Velkoobchodní ceník ke stažení. Dokument si stáhnete do svého PC a přímo v dokumentu
označíte produkty, které si chcete objednat a celý dokument s Vaším označeným výběrem
odešlete na e-mail: obchod@bio-pro.cz.
V případě dotazů volejte Petra Líbala (viz Kontakt).
Doprava po Praze je zdarma.

Kontakt
Petr Líbal
Tel. číslo

+420 775 550 078

Další kontaktní údaje
BIO-PRO zdravý život s.r.o.
Pod Kaštany 9
160 00 Praha 6, Bubeneč
Webová stránka https://bio-pro.cz/
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KONZERVOVANÉ A NAKLÁDANÉ
POTRAVINY
Severofrukt, a.s.
SEVEROFRUKT je akciová společnost založená jako nástupnická organizace původního
společného zemědělského podniku založeného v roce 1971. Hlavními podnikatelskými
aktivitami jsou výroba sušené zeleniny a ovoce, ovocných koncentrátů a sterilované
zeleniny. Severofrukt, a.s. zavedla a používá systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických
kontrolních bodu HACCP.
BIO produkce – odběr od certifikovaných zemědělců a pěstitelů, 1x do roka si Severofrukt
sám vyhotovuje rozbor na těžké kovy, pesticidy rezidua a patulin.
Značka KLASA – ovocné koncentráty jablečný, višňový a hruškový – nadstandardní kvalita.
Značka Regionální potravina – sušená jablka/místní výroba, bez konzervantů.

Hlavní produkty
sušená zelenina
sušené ovoce
ovocné koncentráty (bez cukru přidaného a konzervačních látek)
sterilované okurky slazené cukrem – balení 4 l, pevný podíl 1 750 g

Hlavní produkty v rámci BIO produkce
BIO jablečný koncentrát – 5 l koncentrát v kanystru

Obal kanystru splňuje migrační test Státního zkušebního ústavu, je tedy vhodný pro tepelný
ohřev a pasteraci kyselých potravin.

Objednávky a doprava
Pro objednání a informace o produktech kontaktujte obchodního zástupce pana Kubíka.
Společnost zajišťuje rozvoz zboží. Při vzdálenějších lokalitách se rozvoz realizuje přes
spřátelené společnosti. Aktuální ceník bude zaslán na požádání e -mailem.

Kontakt
Tomáš Kubík
Tel. číslo
E-mail

+420 778 424 204
severofrukt.kubik@email.cz

Další kontaktní údaje
SEVEROFRUKT, a.s.
Trávčice čp. 178
411 55 Terezín
Webová stránka http://www.severofrukt.cz/
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Hamé, s.r.o.
Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou zabývající se výrobou trvanlivých
i chlazených potravin. Její tradice sahá k 20. letům minulého století a díky stabilnímu růstu se
po roce 1989 dokázala vypracovat z malé konzervárenské dílny na firmu středoevropského
významu.
Z nabídky doporučujeme především produkty, které nejsou slazeny umělými sladidly, ale
cukrem (nebo neslazeny), jsou bez GMO a bez transmastných kyselin a jsou to gastro balení.

Hlavní produkty
Okurky 7 - 9 Znojmia S 4 /1 (Sklenice 4 litry)
Okurky 9 - 12 Znojmia S 4 /1
Kysané zelí Znojmia S 4 /1
Salát pro školy Znojmia S 4 /1
Paprikový salát Znojmia S 4 /1
Halali (směs pro výrobu svíčkové omáčky) Znojmia S 4 /1
Kopr sterilovaný Hamé TO 280 (sklenice 280 ml se šroubovacím uzávěrem)
Kopr sterilovaný Hamé TO 735 (sklenice TO 735 ml se šroubovacím uzávěrem)
Halali (směs pro výrobu svíčkové omáčky) Hamé TO 735

Objednávky a doprava
V případě objednávek nebo informací o cenách se obracejte na jeden ze dvou kontaktů na
obchodní zástupce společnosti - Pavlu Černou, Editu Hájkovou (viz Kontakt).

Kontakt
Pavla Černá
Tel. číslo
E-mail
Edita Hájková
Tel. číslo
E-mail

+420 725 525 136
CernaPavla@seznam.cz
+420 725 523 534
hajkova@hame.cz

Další kontaktní údaje
Na Drahách 814
686 04 Kunovice
IČ: 282 13 556
DIČ: CZ28213556
Webová stránka http://www.hame.cz
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Baše a spol. s r.o.
Firma se zaměřuje na výrobu bílého kysaného zelí. Zelí si sami pěstují, popřípadě získávají
z lokální české produkce z Polabí.
Společnost má zaveden a uplatňuje systém kritických bodů HACCP.
Ocenění: Regionální produkt Polabí®

Hlavní produkty
kysané zelí bílé
krouhané zelí

Objednávky a doprava
Informace k aktuálním cenám a objednávky směřujte na pana Radka Baše. Objednávky
jsou na individuální domluvě dle požadovaného množství a zavážené lokality.

Kontakt
Radek Baše
Tel. číslo +420 606 640 290
E-mail
basezelisro@volny.cz

Další kontaktní údaje
Na Kačina 235, 281 23
Starý Kolín
IČ: 45144052, DIČ: CZ45144052
Webová stránka
http://www.kysane-zeli.cz/
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Fond Sidus
Výrobu a zásobování škol kvašenými saláty zajišťuje Fond Sidus distribuce, s.r.o.

Hlavní produkty
pickles SIDUSÁČEK – 3 kg
kysané zelí SIDUSÁČEK – 3 kg

Objednávky a doprava
Informace a objednávky můžete provést na telefonním čísle +420 778 476 805 a e-mailu
pickles@fondsidus.cz
Standardní rozvozový den je úterý. Rozvoz zajišťujeme zatím jen pro pražské školy.

Kontakt
Ing. Martina Snítilá
+420 778 476 805
Tel. číslo
pickles@fondsidus.cz
Email

Další kontaktní údaje
Primátorská 241/40
180 00
Praha 8 - Libeň
IČO: 275 91 433
DIČ: CZ 27591433
Webová stránka http://www.fondsidus.cz/tom/14-ZDRAVA-VYZIVA/65-Pickles-Zdravaskola
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KONTAKTY

Kontaktní osoby
Ing. Karolina Kallmünzerová
manažerka programu
e-mail: karolina@skutecnezdravaskola.cz
Mgr. Tomáš Václavík
předseda
e-mail: tom@skutecnezdravaskola.cz

Korespondenční adresa
Skutečně zdravá škola, z. s.
Bendlova 150/26
613 00 Brno
IČ: 032 20 231
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