Tisková zpráva – Poznej svého farmáře
Praha / Rokytnice v Orlických horách, 25. srpna 2014

Ministerstvo zemědělství zve na den otevřených vrátek
Ochutnat výrobky z místní farmy, ale i produkci zemědělců z okolí, nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat
se, jak farmáři hospodaří a vyrábí skvělé lahůdky - to vše můžete zažít v rámci nového projektu Ministerstva
zemědělství (MZe) s názvem Poznej svého farmáře. V sobotu 30. srpna návštěvníky přivítá rodinná Farma Pod
lipou z Rokytnice v Orlických horách.
Pět zemědělských farem se zúčastní nového projektu Ministerstva zemědělství cíleného na podporu menších
lokálních farem. Cílem projektu je informovat spotřebitele o zemědělských farmách v jejich okolí a o možnosti
nákupu přímo u farmářů.
Vždy v sobotu jedna z farem otevře svá „vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do provozu. Společně s
hostitelskou farmou se představí i další lokální chovatelé a pěstitelé a nabídnou k prodeji své produkty. Kromě
nabídky mléčných i masných výrobků z hostitelské farmy se představí EkoFarma MP Rampuše, Petra Marčíková
z Hřibin přiveze kozí výrobky, Rybářské hospodářství Kolowratů nabídnou uzené ryby. Biozelenina, biobylinky a
bioovoce budou k mání ve stánku Ekofarmy Horní Ředice, chybět nebudou pravé Hořické trubičky a lokální výrobky
oceněné značkou Regionální potravina, občerstvení a ochutnávky.
Během dne je připraven také doprovodný program – hrát bude skupina Makadam, Jiří Pácha ml. předvede ukázky
kaskadérského výcviku s koňmi, připraveny jsou hry a hrací koutky pro děti (i dospělé), jízdy na voze a vizitky
přítomných farmářů. Vstup na akci je zdarma.
Farma Pod lipou, Severní 474, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
30.8.2014
Do provozu farmy je z velké části zapojena celá rodina Páchových, která hospodaří na 130 ha půdy a stará se o cca
100 ks dobytka. V sortimentu najdete mléko, jogurty, jogurtové nápoje, smetanové mlsánky oblíbené hlavně dětmi,
tvarohy, máslo, sýry (čerstvé, zrající i nakládané) a speciální sýrové dorty vyráběné podle vlastní fantazie - pouze na
zakázku a pokaždé trochu jinak. Pro většinu výrobků se zákazníci naučili jezdit přímo na farmu, velký úspěch má i
automat s faremními výrobky umístěný spolu s mlékomatem na náměstí v Žamberku. Pouze menší část směřuje do
maloobchodu.
Rokytnická farma dále nabízí i ustájení koní, jejich sportovní přípravu a trénink jezdců (parkur, drezura, military,
rodeové disciplíny, westernové ježdění), provozuje i jezdecký klub. Koňský svět je doménou staršího syna pana Páchy
– Jiřího, a to doslova. Stará se nejen o koně ustájené na farmě, ale úspěšně reprezentuje i na mnoha celostátních a
mezinárodních jezdeckých soutěžích. Již delší dobu zde funguje jezdecký klub.
Více informací: www.jentodobre.cz/poznejsvehofarmare
Kontakt:
Gabriela Kolářová
Felicius Media s.r.o.
Mail: Gabriela@feliciusmedia.cz
Tel.: 606 666 214

U Zásobní zahrady 1774/15, 130 00 Praha 3, CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 222 311 108, e-mail: info@feliciusmedia.cz, www.feliciusmedia.cz

