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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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1.Je lepší mletý, nebo celý mák? Tipněte si, kolik ho v Česku sníme za rok
Online ● apetitonline.cz (Životní styl / Móda) ● 3. 10. 2021, 7:56
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o. ● Autor: Olga Šlesingrová
Odkaz: https://www.apetitonline.cz/suroviny/je-lepsi-mlety-nebo-cely-mak-tipnete-si-kolik-ho-v-cesku-snime-zarok
...ZDROJ: Castorly Stock/Pexels sdílet: Od mala vyrůstáme v prostředí, kde se mák běžně jí. A tak se můžeme pozastavit nad
tím, že nad buchtami s makovou náplní někdo zvedá obočí. Šišky s mákem, makovec, makové koláče, makovky, rohlíky
sypan...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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2.MED, MÁK & OŘÍŠKY
Tisk ● Blesk Vaše recepty; str. 32, 33 (Společenské / Bulvár) ● 6. 10. 2021
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: Olga Třešlová ● Rubrika: SLADKÉ PEČENÍ
Odkaz: náhled
...TAKÉ UŽ MÁTE LETOŠNÍ ZÁSOBY NA ZIMU SROVNANÉ PĚKNĚ VE SPÍŽI? JE NEJVYŠŠÍ ČAS NĚKTEROU ZE SUROVIN
VYZKOUŠET A NĚCO DOBRÉHO Z NÍ UPÉCT. KAKAOVÁ ROLÁDA SUROVINY: • 2 lžíce polohrubé mouky • 3 lžíce medu
Medokomerc • 2 lžíce kvalitního kakaa...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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3. Velkoobchod Makro stahuje z prodeje hned dva výrobky: Špenát s
bakterií a mák s rtutí
Online ● kupi.cz (Jiné) ● 8. 10. 2021, 17:22
Odkaz: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/15518-velkoobchod-makro-stahuje-z-prodeje-hned-dva-vyrobkyspenat-s-bakterii-a-mak-s-rtuti
...varování stažení výrobku nebezpečný výrobek nebezpečné potraviny 8. října 2 minuty čtení Linda Michalčíková Společnost
MAKRO Cash & Carry provozující velkoobchodní domy po celém Česku dnes oznámila stažení z trhu hned dvou výrobků,
které...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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4. Souhrn makových aktualit
Tisk ● PEKAŘ CUKRÁŘ; str. 18, 19 (Průmysl / Logistika) ● 22. 10. 2021
Vydavatel: Pekař a cukrář s.r.o. ● Autor: Jaromír Gec Jednatel ● Rubrika: Suroviny
Odkaz: náhled
...Článků o máku bylo v posledních letech publikováno tolik, že by bylo nošením dříví do lesa opakovat všeobecně známá
fakta o tom, že Česká republika je největším světovým pěstitelem této olejniny pro použití v potravinářství, že je to naše m...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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5. Herbář: Druhy rajčat
Televize ● ČT1 - další pořady (ČT1) ● 24. 10. 2021, 17:55
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10614805433-herbar/221544160030002/obsah/871259-druhy-rajcat
...*Rajčatové disko koule jsou připravené, hudba hraje, tak jdeme na to! Rajský díl právě začíná.* Tohleto jsou staré odrůdy
rajčat, to znamená odrůdy, který byly pěstovaný před druhou světovou válkou. Nejsou hybridní a jsou prostě úplně úžas...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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6.Herbář: Regionální okénko: Makový olej
Televize ● ČT1 - další pořady (ČT1) ● 24. 10. 2021, 17:55
Vydavatel: Česká televize
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10614805433-herbar/221544160030002/obsah/871260-regionalniokenko-makovy-olej
...-Já se jmenuju Ondřej Balatka a lisuju mák zastudena v raw kvalitě a lisujeme pouze z českých semínek od českých
dodavatelů. Pracuju tady hlavně já, ale ve volném čase mi pomáhá přítelkyně a moje sestra taky, takže jsme opravdu malinká
rod...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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7. Když mák, tak jedině český!
Tisk ● CZ TEST; str. 34, 35 (Životní styl / Móda) ● 25. 10. 2021
Vydavatel: Granville, s.r.o. ● Autor: Eva Titzová ● Rubrika: sezónní tipy
Odkaz: náhled
...Ačkoliv se mák pěstuje v mnoha zemích jako jsou Francie, Turecko, Španělsko, Austrálie, Čína, Maďarsko, Německo, málokdo
jej umí tak, jako my. Turecko naši zemi možná strčí do kapsy co do množství, ale rozhodně ne kvalitou. Toto ovšem spous...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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8. OCENĚNÝ ČESKÝ MÁK
Tisk ● Apetit - speciál; str. 91 (Životní styl / Móda) ● 25. 10. 2021
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o.
Odkaz: náhled
...Potvrzeno! Český modrý mák je unikátní! Získal totiž prestižní modro-žluté Chráněné zeměpisné označení (CHZO), které
zaručuje, že název Český modrý mák nebude možné v rámci celé EU použít, pokud nepůjde opravdu o mák vypěstovaný u
nás. Věd...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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9.Milujeme mák
Tisk ● Vlasta; str. 42, 43, 44, 45, 46 (Životní styl / Móda) ● 27. 10. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Monika Franková ● Rubrika: vaření a pečení
Odkaz: náhled
...Škubánky, štrúdly, koláče, rolády, pečivo, ale i lahodná zálivka na salát či skvělý makový chléb... Užijte si pravý český modrý
mák. Je výborný, a navíc plný zdraví prospěšných látek, třeba vápníku. Šulánky s mákem a ořechy ŠULÁNKY, ŠKUBÁ...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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10.Gurmet tipy
Tisk ● Vlasta; str. 47 (Životní styl / Móda) ● 27. 10. 2021
Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s.
Odkaz: náhled
...Víte, že Česká republika patří k největším producentům máku na světě? Ale není mák jako mák, zatímco u nás se pěstuje
potravinářský, ve světě hlavně technický. Co jste možná nevěděli... O MÁKU U nás pěstovaný potravinářský modrý mák setý...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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11.Mák je v očích vnějšího světa nebezpečnou plodinou, u nás se pěstuje
zcela legálně
Online ● zahradkarskaporadna.cz (Bydlení / Zahrada) ● 28. 10. 2021, 0:39
Odkaz: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-296283-mak-je-v-ocich-vnejsiho-sveta-nebezpecnou-plodinou-unas-se-pestuje-zcela-legalne
...Málokdo asi ví, že je naše země na předních místech coby pěstitel máku. Některé vzdálené země na jiných kontinentech nás
dokonce zařazují z nevědomosti mezi opiové magnáty, aniž by tušily, že mák se v České republice pěstuje pouze pro potra...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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12.Český unikát
Tisk ● Marianne - speciál; str. 16, 17 (Životní styl / Móda) ● 29. 10. 2021
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o. ● Autor: Eva Kadavá ● Rubrika: TÉMA
Odkaz: náhled
...Věděli jste, žejsme největším pěstitelem a exportérem potravinářského máku Z* r na světě? Nově byl Český modrý mák
uznán i za evropskou potravinu a získal prestižní Chráněné zeměpisné označení. Během jediného roku u nás sklidíme 26
tisíc...

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
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