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1. Názory k článku Český modrý mák nově poznáme podle loga. To by
mělo omezit jeho falšování
Online ● vitalia.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 1. 8. 2021, 19:41
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.vitalia.cz/clanky/cesky-modry-mak-nove-pozname-podle-loga-to-by-melo-omezit-jehofalsovani/nazory/
...Dobrý den, nejedná se o nové logo, Český modrý mák bude označen mezinárodním logem Chráněné zeměpisné označení
(CHZO) jako již některé produkty před ním, jeho podobu do článku doplňujeme. LK, Vitalia.cz...
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2. Označení CHZO Český modrý mák nemůže používat každý český
producent
Online ● foodnet.cz (Průmysl / Logistika) ● 4. 8. 2021, 15:12
Autor: Eliška Křížová
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.foodnet.cz/index.php/cs/aktuality/2437-oznaceni-chzo-cesky-modry-mak-nemuze-pouzivatkazdy-cesky-producent
...4. srpen 2021 Tisková zpráva 22. 7. 2021 - Po více jak 5 letech od podání žádosti se Česká republika může pyšnit modrožlutým Chráněným zeměpisným označením „Český modrý mák“. V průběhu tohoto dlouhého období bylo nutné Evropské
komisi opa...
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3. Modré zlato z českých polí
Tisk ● Moje země; str. 20, 21, 22, 23 (Hobby / Populárně naučné) ● 5. 8. 2021
Vydavatel: Moje země Česko, s.r.o. ● Autor: Lenka Lazoňová
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: náhled
...Raneček makových buchet patřil odjakživa k povinné výbavě pohádkového vandrovníka. Například v Dánsku by však na
našeho českého Honzu dost možná koukali jako na drogového dealera. Jistě by jim vysvětlil, že mák je u nás komodita legální,
a ...
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4. Označení CHZO Český modrý mák nemůže používat každý český
producent
Online ● bezpecnostpotravin.cz (Jiné) ● 5. 8. 2021, 9:00
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.bezpecnostpotravin.cz/oznaceni-chzo-cesky-modry-mak-nemuze-pouzivat-kazdy-ceskyproducent.aspx
...Vydáno: 5.8.2021 Tisková zpráva Agrární komory ČR Foto: Shutterstock Po více jak 5 letech od podání žádosti se Česká
republika může pyšnit modro-žlutým Chráněným zeměpisným označením „Český modrý mák“. V průběhu tohoto dlouhého
období by...
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5. Český mák je ve světě už jen jeden! Chráněné zeměpisné označení
pomůže zákazníkům rozpoznat kvalitu
Online ● kupi.cz (Jiné) ● 16. 8. 2021, 9:00
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/14812-cesky-mak-je-ve-svete-uz-jen-jeden-chranene-zemepisneoznaceni-pomuze-zakaznikum-rozpoznat-kvalitu
...potraviny nakupování mák kvalita potravin české potraviny Chráněné zeměpisné označení 16. srpna 5 minut čtení Alžběta
Eremiášová Začátkem letošního roku se český mák dostal na seznam potravin s chráněným zeměpisným označením (CHZO).
Ve s...
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6. Předávání cen Regionální potravina
Online ● zahradaweb.cz (Bydlení / Zahrada) ● 16. 8. 2021, 14:39
Autor: Lucie Poláková ● Rubrika: Trh - politika
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.zahradaweb.cz/predavani-cen-regionalni-potravina/
...Druhý srpnový víkend byl ve znamení předávání cen Regionální potravina. Letos to byl už dvanáctý ročník této soutěže.
Zelenou pečeť kvality si přebrali v sobotu na Myslivecké Třeboni jihočeští producenti, v neděli pak hostila slavnostní pře...
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7. Ocenění Regionální potravina si o víkendu převzali producenti z
Jihočeského a Středočeského kraje
Online ● akcr.cz (Průmysl / Logistika) ● 17. 8. 2021, 15:12
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: http://www.akcr.cz/txt/oceneni-regionalni-potravina-si-o-vikendu-prevzali-producenti-z-jihoceskeho-astredoceskeho-kraje
...16. 8. 2021 - Druhý srpnový víkend byl ve znamení předávání cen Regionální potravina. Letos to byl už dvanáctý ročník této
soutěže. Zelenou pečeť kvality si přebrali v sobotu na Myslivecké Třeboni jihočeští producenti, v neděli pak hostila ...
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8. Modrý mák
Tisk ● Bylinkář; str. 49, 50 (Hobby / Populárně naučné) ● 19. 8. 2021
Vydavatel: Extra Publishing, s.r.o.
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: náhled
...Sezam indický Sesamum indicum Jednoletá bylina z čeledi sezamovitých dorůstá až dvou metrů a pěstuje se v tropických
oblastech pro jedlá semena rostoucí v tobolkách. Ta poskytuje i celá řada divoce rostoucích příbuzných druhů, které se vy...
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9. Dny pro mák nad zdravými pokusy
Online ● uroda.cz (Průmysl / Logistika) ● 19. 8. 2021, 16:00
Autor: Petr Hezký ● Rubrika: Olejniny
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.uroda.cz/dny-pro-mak-nad-zdravymi-pokusy/
...Mák patří k našim tradičním plodinám. V posledních letech výměra této olejniny na našich polích stoupá. Loni plocha máku v
České republice překročila čtyřicet tisíc hektarů a letos došlo k dalšímu navýšení. Loňské výnosy se pohybovaly na do...
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10. Modrý český mák je světové unikum a skvělý zdroj vápníku
Online ● prozeny.blesk.cz (Životní styl / Móda) ● 22. 8. 2021, 6:00
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/687930/modry-cesky-mak-je-svetove-unikum-askvely-zdroj-vapniku.html
...Všichni známe nudle s mákem a makové buchty. Věděli jste ale, že Česká republika je v produkci potravinářského máku
velmoc a historie jeho pěstování sahá až 800 let dozadu? Přitom vypěstovat kvalitní jedlý mák je poměrně náročná disciplína....
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11. Modrý český je mák je světové unikum a skvělý zdroj vápníku
Online ● zena-in.cz (Životní styl / Móda) ● 23. 8. 2021, 11:41
Autor: Veronika Lichnovská ● Rubrika: Zdraví
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://zena-in.cz/clanek/modry-cesky-je-mak-je-svetove-unikum-a-skvely-zdroj-vapniku
...Všichni známe nudle s mákem a makové buchty. Věděli jste ale, že Česká republika je v produkci potravinářského máku
velmoc a historie jeho pěstování sahá až 800 let dozadu? Přitom vypěstovat kvalitní jedlý mák je poměrně náročná disciplína....
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12.Označení CHZO nemůže používat každý český producent
Tisk ● Zpravodaj AGRObase; str. 26 (Průmysl / Logistika) ● 26. 8. 2021
Vydavatel: Agrární komora ČR ● Rubrika: Komodity
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: náhled
...Po více jak 5 letech od podání žádosti se Česká republika může pyšnit modro-žlutým Chráněným zeměpisným označením
„Český modrý mák“. V průběhu tohoto dlouhého období bylo nutné Evropské komisi opakovaně prokazovat, že se skutečně
nejedná o ...
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13. Po dvou letech se opět otevírají brány agrosalonu Země živitelka v
Českých Budějovicích. Seznamte se s přítomností i budoucností
českého zemědělství a potravinářství!
Online ● asocr.cz (Jiné) ● 26. 8. 2021, 7:19
Vydavatel: ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.asocr.cz/obsah/54/po-dvou-letech-se-opet-oteviraji-brany-agrosalonu-zeme-zivit/328664
...Zveřejněno: 26.08.2021 Autor: Miroslav Svoboda Rozhovor s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem Po
dvouleté přestávce, kvůli covidové pandemii, se opět letos otevřou brány agrosalonu Země živitelka na Výstavišti v Českých
Budějov...
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14. Po dvou letech se opět otevírají brány agrosalonu Země živitelka v
Českých Budějovicích. Seznamte se s přítomností i budoucností
českého zemědělství a potravinářství!
Online ● odbory.info (Ekonomika / Finance / Právo) ● 26. 8. 2021, 7:32
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: https://www.odbory.info/obsah/5/po-dvou-letech-se-opet-oteviraji-brany-agrosalonu-zeme-zivit/328664
...Zveřejněno: 26.08.2021 Autor: Miroslav Svoboda Rozhovor s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem Po
dvouleté přestávce, kvůli covidové pandemii, se opět letos otevřou brány agrosalonu Země živitelka na Výstavišti v Českých
Budějov...
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15. Výstava – země živitelka
Online ● Česká televize ● 26. 8. 2021
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16. Země živitelka se vrací k životu - Haló noviny
Online ● halonoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 27. 8. 2021, 14:53
Vydavatel: Futura, a.s.
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: modrý mák
Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/55807057
...Recepty Země živitelka se vrací k životu Po dvouleté přestávce, kvůli pandemii COVID-19, se opět letos otevřou brány
agrosalonu Země živitelka, této zemědělské a potravinářské výstavy, kterou zajišťuje ministerstvo zemědělství, na Výstavi...
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17. Kvalitní český mák
Tisk ● Venkov & Styl; str. 74, 75 (Bydlení / Zahrada) ● 30. 8. 2021
Vydavatel: Burda Praha, s.r.o. ● Autor: Eva Všetičková
Téma: Náš modrý mák
Klíčová slova: nasmodrymak, modrý mák
Odkaz: náhled
...Je tu čas sklizně chmele, máku i návratu dětí do školy. Užijte si září co nejlahodněji. Zážitkový výlet Kde se pivo vaří, tam se
daří... ZELENÉ ZLATO Chmel otáčivý je nejen základní surovinou pro výrobu oblíbeného nápoje nazývaného teku...
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