
Vážení návštěvníci Plzeňských farmářských trhů,  

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji přivítali na třetích 
farmářských trzích v Plzni. Připravili jsme pro vás nabídku 
kvalitních místních a tuzemských produktů, které můžete 
v průběhu dne zakoupit i ochutnat. Přejeme vám příjemné 
nakupování a věříme, že farmářským trhům zachováte přízeň a opět se setkáme v sobotu 11. září.

Farmářské trhy pro vás budeme od září pořádat dvakrát měsíčně. Termíny dalších trhů v roce 2010: 
11. 9. | 25.9. | 16.10. | 30.10.  Připravujeme pro vás i druhý ročník Biodožínek – neděle 5. září 2010 
(pivovarský dvůr Purkmistr, Plzeň-Černice).

Kontakty a další informace najdete na www.plzensketrhy.cz

Seznam vystavovatelů – PLZEŇSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY, 28. srpna 2010

•	 Sady Nebílovy
jablka, jablečný mošt

•	 Ovocné sady Těnovice
švestky, jablka, mošty

•	 Biofarma Slunečná
 kozí a ovčí sýry, mléčné výrobky 
v biokvalitě

•	 Farma Líšťany
mléko, mléčné výrobky, pojízdný 
automat na mléko

•	 Kozí farma Březí
kozí sýry, konopné potraviny

•	 Farma Belina
kozí a kravské sýry v biokvalitě

•	 Kotvičníková farma
máta, kotvičník a další bylinky

•	 Horský statek Abertamy
ovčí, kozí a kravské sýry v biokvalitě

•	 Rodinná farma Kostkovi
zelenina, bylinky

•	 Zemědělská farma Monika
zelenina z Moravy

•	 Jihočeská zelenina
saláty, kyselé zelí

•	 Jaromír Herajt
lesní houby, bylinky, zelenina, 
ovoce

•	 Dobřanské pekařství
pečivo a cukrárenská výroba 

•	 Pekařství Zídková
slané i sladké pečivo

•	 Pekařství Rendl
slané tyčinky, koláče

•	 Jagannáth – jídlo pro život
vegetariánské speciality

•	 Těchonická medoláda
pomazánky z pastovaného  
medu, palačinky

•	 Levandulova.cz
výrobky z levandule

•	 Excellent Plzeň
fair trade produkty

•	 Řeznictví Šneberger
originální uzenářské výrobky

•	 ZEFA Volary
bio hovězí  maso, uzeniny, 
zelňáky

•	 BIODOMŮ
hovězí, skopové maso, víno, 
koření, vše v biokvalitě

•	 Angus meat
uzeniny z hovězího masa

•	 Ryby z Českého Lesa
pstruh, siven 

•	 Rakyt
výrobky z rakytníku 

•	 Dana Jeřábková
medové perníčky 

•	 Mikulášův med
med z Černošína

•	 Med z Chocenického Újezda
med a výrobky z medu

•	 Agaricus
žampiony z Kaznějova 

•	 Mykofarma Svatá Máří
hlíva, sušené houby

•	 Koření  od Samuela
kořenící směsi bez soli, glutamátů 

•	 Malovaná keramika z Úterý
originální keramika

•	 Keramika u Kočků
keramika, topinky s českým 
česnekem

•	 Dřevěné dekorace z Pernarce
funkční bytové doplňky 
a dekorace

•	 Modrá keramika ze Stříbra
jedinečná keramika, figuríny 
andělů 

•	 Šperky z Pytlova
šperky nejen z korálků

•	 Purkmistr
speciality z piva, pivní kosmetika, 
paštiky 

•	 ENVIC, o.s.
stánek pořadatele, informace 
o životním prostředí

Akce je pořádána s finanční  
podporou Nadačního fondu  
Zelený poklad

POŘADATEL HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI

http://www.plzensketrhy.cz

