
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno:Věra Pešáková 

Adresa:Ploužnice 33, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Tel.:733589300, 733589297 

E-mail:v.pesakova@jina1810.eu 

 

Popis produkce 

 Lomnické suchary, cukrářský výrobek vyráběný ručně dle původní receptury v příchutích oříškové, 

mandlové a dia. 

(Popř. přiložte fotografie) 

 

1. Místní výroba 

Lomnice nad Popelkou 

Oříškové – pšeničná mouka, cukr, máslo, lískové ořechy, droždí, žloutky, mléko, muškátový oříšek, 

vanilín, citropasta 

Mandlové – pšeničná mouka, cukr, máslo, mandle, droždí, žloutky, mléko, muškátový oříšek, 

vanilín, citropasta 

Dia – pšeničná mouka, sorbit, margarin, droždí, žloutky, mléko, sůl 

 

2. Ekologie 

Kynuté těsto, pečení, sušení, krájení, obalování v cukru a oříšcích, sušení, balení. 

 

Cukrářská pec, sušárna. 



 

  

 

 

Napište,  jaké odpady vznikají během výrobního procesu a jak je s nimi nakládáno (popř. zda jsou 

využívány). Žádné 

 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? ano 

 

4. Tradice a značka 

Od kdy je používána současná značka? (Od kdy existuje vaše firma?) Od roku 1810, naší firmou od 

roku 2013.  

 

 (Můžete doložit historické prameny a dokumenty, dobové fotografie.) Ano 

Od kdy je využívaná daná technologie v Českém ráji? Popište stručně historii využívání dané 

technologie v regionu Český ráj. Od roku 1810. 

 

5.  Výjimečná kvalita- produkt dobře reprezentující region 

Jste držiteli některého z certifikátů kvality, šetrnosti k životnímu prostředí nebo ocenění? Např. 

Nositel tradice, výrobek z chráněné dílny, BIO produkt, ISO 14001:2005, KlasA… 

 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Např. Museum města Lomnice nad Popelkou, Turnov, Jilemnice 

 

 

 

 



 

  

 

7. Jakým způsobem budete propagovat značku Regionální produkt Český ráj.  

(Zakroužkujte způsoby propagace značky, které předpokládáte, že budete používat.) 

 Použití značky Regionální produkt Český ráj na vlastních etiketách, visačkách, obalech,  

 označení vaší provozovny a  prodejního stánku na akcích logem Regionální produkt Český 

ráj;  

 použití loga Regionální produkt Český ráj spolu s odkazem www.regionalniprodukt.cz  na 

vlastní internetové prezentaci,  

 použití loga na vlastních propagačních tiskovinách a reklamních plochách, předmětech, 

 použití loga při inzerci v tiskovinách a při dalších propagačních a prezentačních akcích, 

 další způsoby:  

 všemi shora uvedenými způsoby 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalniprodukt.cz/

