Bio v regionu

Zlínského kraje

Seminář

o regionální bioprodukci
- zaostřeno na mléčné výrobky

Kde: S
 třední škola zemědělská a přírodovědná, nábřeží Dukelských
hrdinů 570, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Kdy: středa 10. 5. 2017
Odborné učebny – společná výroba sýru se studenty
• 8:00 – 10:00
	Výroba čerstvého přírodního sýru s Ivanem Hrbkem
– kvalita zraje se zkušenostmi, aneb pouze dobré suroviny nestačí
Seminář pro veřejnost
• 10:00 – 10:10
Zahájení Margitou Balaštíkovou, radní Zlínského kraje,
která převzala záštitu nad seminářem
• 10:10 – 10:30
Ekologické zemědělství a biopotraviny Zlínského kraje v datech a číslech
Andrea Hrabalová (Bioinstitut, o.p.s.)
• 10:30 – 11:00
Pravidla faremního zpracování a prodeje ze dvora Ivan Hrbek
(Svaz faremních zpracovatelů) Zpracování na farmě – výhody i řehole
• 11:00 – 11:20
Ochutnávka vyrobeného sýru a biopotravin z regionu
• 11:20 – 12:00
Biomléko jako výzva Jana Novotná (Mlékárna Valašské Meziříčí)
Přínosy a úskalí zpracování českého biomléka
• 12:00

– 13:00
Zkušenosti výrobců biopotravin v regionu
Miroslav Horut (biofarma Rožnov pod Radhoštěm) – Horské tajemství
jménem Hormelín a Gryere
Tomáš Ondruch (ovčí farma,Valašská Bystřice) – Brynza, žinčica a ovčí sýry,
živé tradice Valašska
Ludmila Mužikovská (AGROFYTO, Horní Lideč) – Mléko z Lidečka – základ
pro biojogurty a kysané nápoje z Valašského Meziříčí
• 13:00 – 13:20
Ochutnávka vyrobeného sýru a biopotravin z regionu

Záštitu nad akcí převzala radní Zlínského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství
Margita Balaštíková.

• 13:20 – 13:40
Kontrola, certifikace a značení biopotravin Milan Berka (KEZ o.p.s.)
• 13:40 – 14:00
Ekozemědělské akce 2017 a Tržnice regionální ekologické produkce
Milan Drgáč (PRO-BIO Regionální centrum Bílé Karpaty)
a Renata Vaculíková (IS Kopanice)
Diskuze a pozvánka na kulatý stůl
Kulatý stůl na téma Regionální potraviny do školních jídelen
• 14:00 – 15:30
Pojďte přispět do diskuze mezi pozvanými zástupci škol a lokálními dodavateli
na téma možnosti zásobování školních jídelen od lokálních farem. Navazující
akce spolupracující organizace Skutečně zdravá škola.
Vstup zdarma. Registrace na seminář
do 7. 5. prostřednictvím
e-mailu: andrea.hrabalova@ctpez.cz
Akci pořádá Bioinstitut, o.p.s. v rámci projektu
„BIO v regionu - Propagace regionální
bioprodukce a spolupráce“, který je financován
Ministerstvem zemědělství ČR.

