
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 
Český ráj 

 
Kontaktní údaje 
Jméno: ing. Jana Kuntošová  - Vesnické dobroty 
Adresa: Jivina 44, 294 14 Jivina 
Tel.: 777 812 504 
E-mail: info@vesnickedobroty.cz 
 
Popis produkce 
Jsme zpracovatelem vlastního ovoce z extenzivně vedeného starého sadu (možná i 60 a více let), 
který rozšiřujeme. Vyrábíme džemy, chutney, bylinkové sirupy, sušené ovoce (jablka, švestky, 
hrušky) a jablečné mošty.  Navazujeme tak na tradici našich předků, kteří zde v minulosti 
hospodařili a starali se o půdu. 
 
1. Místní výroba 
Výroba probíhá ve schválené provozovně přímo v našem domě, kdy se ovoce v plné zralosti načeše 
a ihned zpracovává. Ovoce není mimo postřiků proti pilatce švestkové a kadeřavosti broskvoní 
nijak jinak chemicky ošetřováno.  
 
 
Napište seznam použitých surovin a jejich místo původu (popř. popište místo původu a suroviny 
nakupovaných polotovarů).  
Použité suroviny – vlastní ovoce (cca 80-90% produktu) 

- Cukr české výroby, bio koření od Sonnentornu, agar dovoz (cca 1-2% produktu) 
 



 

  

2. Ekologie 
Proces přípravy džemů je vaření a následná pasterizace. Sušení ovoce pomocí elektrické energie. 
 
Popište používané technologie. – vaření, sušení 
 
 
Máme bezodpadové hospodářství. Veškerý biologický odpad z výroby je kompostován a dále 
využívám v procesu zemědělské produkce. 
 
Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? – Obal je sklenička s kovovým víčkem. 
 
4. Tradice a značka 
Současné logo používáme od roku 2014. Výrobou jako takovou se zabýváme od roku 2012. 
Více informací na www.vesnickedobroty.cz 
 
 (Můžete doložit historické prameny a dokumenty, dobové fotografie.) 
Od kdy je využívaná daná technologie v Českém ráji? Popište stručně historii využívání dané 
technologie v regionu Český ráj.  
Zavařování a sušení jsou velmi staré technologie uchovávání a zpracovávání ovoce. 
 
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… 
Zatím nikoliv 
 



 

  

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky – přímo u nás nebo na regionálních trzích a akcích nebo 
přes naše stránky www.vesnickedobroty.cz  
 
 
 
 
 
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: - Facebook 

 
 
 
 
 
 
 


