
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Pavlína Veselá 

Adresa: Pod Oborou 873, Kosmonosy, 293 06  

Tel.: 736152242 

E-mail:info@pulpamen.cz 

 

Popis produkce 

Podrobně popište vaše výrobky, produkty.  

Vyrábím omáčky k masu a sýrům, čatný, džemy, hořčice a pesta. Z velké většiny se snažím vařit ze 

surovin z regionální produkce. Nakupuji přímo od pěstitelů buď přímo „ze dvora“, nebo na místním 

trhu od ověřených zemědělců. Část surovin pochází i z našich domácích zdrojů nebo se jedná o 

výpěstky rodiny. 

Výrobky většinou kopírují sezónu, v létě je tedy nabídka velmi široká, v zimě užší a vyrábíme spíše 

z jablek, hrušek a červené cibule. 

1. Místní výroba 

Napište, kde probíhá výroba vašich produktů. (U zemědělských výrobců i katastry obcí, kde se 

nachází obhospodařované pozemky). 

Výroba probíhá v potravinářské provozovně na adrese Pod Oborou 873, Kosmonosy. 

Jelikož je nabídka velmi široká zmíním několik surovin 

Jahody – Sempra Turnov 

Třešeň – naše zahrada, Kosmonosy 

Švestky, jablka, hrušky – Jičín 

 



 

  

Červená cibule - Konětopy 

Napište seznam použitých surovin a jejich místo původu (popř. popište místo původu a suroviny 

nakupovaných polotovarů).  

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

Očištění ovoce a zeleniny, krájení, vaření s cukrem a octem a dalšími surovinami (koření, bylinky a 

jiné).  Sterilizace v plynové troubě 

 

Popište používané technologie. 

Vaření, sterilizace v plynové troubě 

 

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

využívány). 

Biologické odpady jsou rozloženy na kompost a do popelnice na Bio odpady, která je u 

provozovny. 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Ano, obal je skleněný s kovovým (hliníkový plech) víčkem. 

4. Tradice a značka 

Od kdy je používána současná značka? (Od kdy existuje vaše firma?) 

Zatím funguji pouze jako OSVČ a s činností v této oblasti jsem začala v dubnu 2014. 

 (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. Jelikož je zde mnoho sadů, tak se jistě zavařovalo od 19. století, 

ne-li dříve. 

 



 

  

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 nejsem držitelem žádného z těchto certifikátů. 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Výrobky je možné zakoupit přes eshop -  v současné době se přesouvá. 

Dále v obchodech: 

Gurmán Mladá Boleslav 

Pro Racio Mladá Boleslav 

Sýrárna Poděbrady 

Jo-Bio Liberec 

Farmářka z Ráje Mnichovo Hradiště 

Sýry Klimeš Mikulov 

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:  

 

http://www.regionalniprodukt.cz/


 

  

 

 

 

 

 

 


