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1.Středočeskou Regionální potravinou 2021 se stal i olej ze Zadní
Třebaně
Tisk ● Náš REGION - Západ; str. 4 (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2021
Vydavatel: A 11, s.r.o. ● Autor: ace
Odkaz: náhled
...Značkou Středočeská Regionální potravina 2021 byl mimo jiné oceněn Modrý Mák V PRESU, který za studena lisuje Ondřej
Balatka ze Zadní Třebaně, někdejší radní Prahy 6 pro školství. V rámci lokálního podnikání s ním spolupracují jeho sestra a...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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2. Vysočina
Tisk ● TIM - Turistický informační magazín; str. 34, 35 (Hobby / Populárně naučné) ● 6. 9. 2021
Vydavatel: EUROCARD ● Rubrika: REGIONÁLNÍ SPECIALITY
Odkaz: náhled
...Mák patří k naší kuchyni Staří Slované podávali mák jako obřadní jídlo před velkými událostmi. To proto, aby bylo všeho
tolik jako makových zrnek. Antičtí atleti jej zase jedli pro zdraví a sílu. Smíchali mák, med a víno. My zase máme bezp...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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3. Objevte chuť babího léta s recepty s Regionální potravinou
Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 8. 9. 2021, 11:16
Rubrika: Jídlo a pití
Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/09/08/objevte-chut-babiho-leta-s-recepty-s-regionalni-potravinou/
...Podzim už pomalu klepe na dveře. Ještě byste si rádi léto prodloužili a vyhnuli se sychravému počasí? I první podzimní dny
se dají zpříjemnit. Co třeba u dobrého jídla? Připravili jsme pro vás lahodné menu, které vás jistě vyléčí z podzimní...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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4. Konfitovaný květák
Online ● elitemagazin.cz (Životní styl / Móda) ● 8. 9. 2021, 21:29
Odkaz: http://elitemagazin.cz/index.php/pro-muze/item/5234-konfitovany-kvetak
...Květák je skvělá zelenina, která se dá připravovat na mnoho způsobů a už dávno neplatí, že z ní lze udělat jen mnohými
nenáviděný „mozeček“. Vyzkoušejte náš recept na konfitovaný květák, který získal jedinečnou chuť díky za studena lisované...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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5. Možnosti nákupu přímo na farmách se rozšiřují
Tisk ● Květy; str. 18 (Životní styl / Móda) ● 9. 9. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Petr Havel
Odkaz: náhled
...Snahu rostoucí skupiny tuzemských spotřebitelů nakupovat čerstvé a české potraviny, případně zemědělské suroviny k jejich
výrobě, podporuje stále početnější množství projektů, jejichž cílem je zprostředkovat nakupujícím kontakty na tuzemské...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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6. Objevte chuť babího léta s recepty s Regionální potravinou
Online ● zena-in.cz (Životní styl / Móda) ● 10. 9. 2021, 0:00
Rubrika: Vaření
Odkaz: https://zena-in.cz/clanek/objevte-chut-babiho-leta-s-recepty-s-regionalni-potravinou
...Podzim už pomalu klepe na dveře. Ještě byste si rádi léto prodloužili a vyhnuli se sychravému počasí? I první podzimní dny
se dají zpříjemnit. Co třeba u dobrého jídla? Připravili jsme pro vás lahodné menu, které vás jistě vyléčí z podzimní...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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7.MODRÝ MÁK NA ZDRAVÉ KOSTI
Tisk ● Moje šťastná hvězda; str. 26 (Společenské / Bulvár) ● 15. 9. 2021
Vydavatel: RF Hobby, s.r.o.
Odkaz: náhled
...Mnozí si myslí, že modrý mák je dobrý pouze tak do koláče. Přitom má skvělé léčivé účinky! Modrý mák má mimořádně
vysoký obsah vápníku, který je skvělý především pro kosti a klouby. Jeho konzumace ale chrání i před kardiovaskulárními
choro...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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8.SLOVO na rozjezd
Tisk ● Apetit; str. 3 (Životní styl / Móda) ● 16. 9. 2021
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o. ● Autor: Lucie Šilhová
Odkaz: náhled
...VÍTEJTE V ČESKÉM VYDÁNÍ Pět let jsme museli Evropské unii dokazovat, že mák opravdu dáváme do buchet, sypeme jím
rohlíky a plníme ty nejlepší koláče na světě. Tak dlouho totiž trvalo, než značku Český modrý mák zapsali evropští úředníci
me...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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9. Mák
Tisk ● Apetit; str. 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 (Životní styl / Móda) ● 16. 9. 2021
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o. ● Autor: Stanislava Moravcová ml. ● Rubrika: Sezona
Odkaz: náhled
...Český modrý mák se nedávno dočkal uznání své jedinečnosti ze strany EU. Rozhodli jsme se to oslavit dobrotami s mákem
nasladko i naslano. A přizvali jsme i jeho příbuzného s bílými semínky. Mrkvová polévka s bílým mákem PŘÍPRAVA 20 MINUT
...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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10. Z kynutého, křehkého i litého těsta – Jak na nejlepší makové koláče
Online ● apetitonline.cz (Životní styl / Móda) ● 18. 9. 2021, 7:00
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o. ● Autor: Kateřina Vávrová
Odkaz: https://www.apetitonline.cz/menu/z-kynuteho-krehkeho-i-liteho-testa-jak-na-nejlepsi-makove-kolace
...Modré zlato, tak se právem přezdívá českému máku. V kuchyni ho hojně používaly už naše babičky a jistě věděly proč.
Modrý mák je bohatý na vitamíny a minerály, obsahuje zdravé tuky, ale především výborně chutná. Nechte se inspirovat
našimi ...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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11. JAK POZNAT KVALITNÍ MÁK?
Tisk ● Aha! - regionální mutace Praha; str. 4 (Společenské / Bulvár) ● 23. 9. 2021
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Rubrika: Potraviny
Odkaz: náhled
...Znáte české modré zlato? Už má chráněnou značku... PRAHA (bkk) – Věděli jste, že Český modrý mák se dostal na seznam
potravin s chráněným zeměpisným označením? To znamená, že se může pyšnit modro-žlutým unijním logem, které
vyzdvihuje jeho...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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12.Umíte vybrat kvalitní mák? Tady jsou tři rady, jak se nesplést!
Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 23. 9. 2021, 8:39
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: bkk
Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/690956/umite-vybrat-kvalitni-mak-tadyjsou-tri-rady-jak-se-nesplest.html
...Věděli jste, že Český modrý mák se dostal na seznam potravin s chráněným zeměpisným označením? To znamená, že se
může pyšnit modro-žlutým unijním logem, které vyzdvihuje jeho kvalitu a výjimečnost, již žádný jiný mák nemá... Existují dva
d...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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13. Jak poznat kvalitní český mák: Tři rady, jak se nesplést!
Online ● wick.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 9. 2021, 8:39
Rubrika: Blesk.cz
Odkaz: https://wick.cz/jak-poznat-kvalitni-cesky-mak-tri-rady-jak-se-nesplest/
...Share on Facebook Share on Twitter Existují dva druhy Existují dva základní druhy máku – mák potravinářský, který je
určený k jídlu, a mák technický, který se využívá pro farmaceutické účely a jehož semena se nesmí použít jako potravina. ...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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14.Modrý mák na zdravé kosti
Online ● nasehvezdy.cz (Společenské / Bulvár) ● 24. 9. 2021, 16:30
Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. ● Autor: Veronika Doskočilová ● Rubrika: Krása a zdraví
Odkaz: https://nasehvezdy.cz/clanek/modry-mak-na-zdrave-kosti-263237
...Mnozí si myslí, že modrý mák je dobrý pouze tak do koláče. Přitom má skvělé léčivé účinky! M odrý mák má mimořádně
vysoký obsah vápníku, který je skvělý především pro kosti a klouby. Jeho konzumace ale chrání i před kardiovaskulárními
chor...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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