20. 5. 2017 - MLÉKÁRNA KLÍČ - Jihomoravský kraj, Božice u Znojma
Ručně vyráběný sýr z nadojeného kravského mléka v přírodních i v dalších variantách naleznete na
sluncem zalitém jihu Moravy.

27. 5. 2017 - ŠKOLNÍ STATEK OPAVA - Moravskoslezský kraj, Englišova 526, Opava
S pěstováním sladovnického ječmene, máku či s produkcí ovocných výpěstků Vás seznámí
středoškolští studenti v Opavě.

3. 6. 2017 - KOZÍ FARMA NIKÁDA - Olomoucký kraj, Koválovice u Tištína
Rodinná farma Nikáda se může pyšnit chovem kozy bílé krátkosrsté a kozy hnědé krátkosrsté. Mléko
od těchto koz poté samostatně zpracovává a Vy si můžete pochutnat na vynikajících sýrech, tvarohu
či kefírech..

17. 6. 2017 - DVŮR SELETICE - Středočeský kraj, Seletice 160
Dvůr Seletice, místo, jež láká svou tajemnou a starodávnou atmosférou, ale také vlastními kvalitními
potravinami.

24. 6. 2017 - KOZOJEDSKÝ DVŮR - Zlínský kraj, Nítkovice 2
Hosté, kteří navštíví Kozojedský dvůr porovnají chuť kozího a kravského mléka, které jsou zde
produkovány v nejlepší kvalitě.

1. 7. 2017 - FARMA NA RYCHTĚ - Pardubický kraj, Gruna 15, Moravská Třebová
Chovu koz, jatečného dobytka, přeštických prasat či výrobě sýrů a jogurtů je zasvěcena práce na
Farmě Na Rychtě.

15. 7. 2017 - BIOSTATEK - Karlovarský kraj, Zámecká 20, Valeč
Ovčí a jehněčí kožešinky, jehněčí maso, mošt, ale také výroba pálenky jsou spjaty s činností farmářů
na BIOSTATKU.

22. 7. 2017 - UŠATÁ KOZA - Moravskoslezský kraj, Derné 16, Fulnek
Jak již název napovídá, na farmě Ušatá koza se dozvíte vše podstatné o chovu koz a zpracování
některých mléčných výrobků.

29. 7. 2017 - FARMA GALLOWAY - Plzeňský kraj, Roupov 28, Přeštice
Na farmě Galloway Vás místní farmáři provedou dlouhou cestou končící až u výroby a zpracování
chutného a kvalitního masa.

5. 8. 2017 - EKOFARMA SVINNÁ - Plzeňský kraj, Čachrov 7
Ochutnat pravý šumavský med a dozvědět se např. o zpracování skopového masa můžete právě na
Ekofarmě Svinná.

12. 8. 2017 - EKOFARMA FILOUN - Liberecký kraj, Plavy 133
V Libereckém kraji si mohou všichni návštěvníci prohlédnout, jakým způsobem vzniká domácí tvaroh,
máslo nebo podmáslí.

19. 8. 2017 - EKOFARMA OLEŠNÁ - Jihočeský kraj, Olešná 99
Nejen se zeleninou v bio kvalitě, způsoby jejího zpracování a pěstování Vás seznámí v malebných
jižních Čechách.

2. 9. 2017 - BOROVANSKÝ MLÝN - Jihočeský kraj, Samota 112, Borovany
A v jižních Čechách ještě zůstaneme. V Borovanském mlýně Vás zavedou do tajů chovu koní, ovcí, koz
či slepic.

23. 9. 2017 - DOUBRAVSKÝ DVŮR - Olomoucký kraj, Nový Dvůr 243, Červenka
Pokud se zajímáte o chov krav a s ním spjatou produkci mléka, rozhodně vyrazte do Doubravského
dvora. Zde totiž můžete výrazně rozšířit své obzory v této oblasti.

30. 9. 2017 - VAŘEJKŮV DVŮR - Kraj Vysočina, Meziboří 9, Strážek
Včelaři, ale také sběratelé bylin či zastánci bio mléčných výrobků jistě zamíří na Vařejkův dvůr, kde se
dozví mnoho zajímavého.

7. 10. 2017 - ZLATÁ FARMA - Štětovice 138, 798 12 Vrbátky
Máte-li rádi lahodné kravské mléko, které si navíc můžete dopřávat díky faremnímu mlékomatu,
zavítejte na Hanou.

14. 10. 2017 - OVOCNÉ SADY BŘÍSTVÍ - Středočeský kraj, Krečhoř 18, Bříství
Dostatečně vyzrálé šťavnaté ovocné produkty, sladká vůně jablek z dětských let atd. Vás jistě
přivedou do středních Čech.

