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Farma Pod Hvězdou
Nabídka kvalitních farmářských produktů
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O farměObsah
Farma Pod Hvězdou se nachází 3 km jižně od města Kroměříž, 

v katastrálním území Kotojedy. Leží pod kopcem Hvězda, asi 

400 m severo-západně od přírodní památky Obora. Od kop-

ce Hvězda byl odvozen také název farmy, jejíž vznik se datuje 

k roku 2008. Byl zde vysazen ovocný sad o cca 1600 stromech. 

Pod Hvězdou rostou švestky, jabloně, hrušně, meruňky, brosk-

ve, ořechy, dále rybízy a maliny. Ke kvalitnějšímu opylení sadu 

Farma Pod Hvězdou, Kotojedy u Kroměříže

jsme založili chov včel, který produkuje skvělý květový a lesní 

med. Včely však nejsou jedinými tamějšími obyvateli, v areálu 

chováme také zvířata. Postupně vznikl chov ovcí, koz, slepic, 

králíků, kačen, hus a několika prasat. Díky bohatým zkušenos-

tem našich hospodářů nabízíme ručně vyráběné přírodní pro-

dukty vysoké kvality, které potěší smysly a prospějí zdraví. Při 

výrobě jsme šetrní k životnímu prostředí.
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Naše včelstva se nachází v ekologicky čisté oblasti Kroměříž-

ska. Vegetace je zde složena především z ovocných stromů, 

listnatých dřevin, smíšených lesů, lučních a polních květin. 

Medy tak získávají velmi výrazné aroma. Nabízíme medy kvě-
tové i lesní. U medů zaručujeme vysokou kvalitu. Jedná se 

o ryzí včelí produkt, bez dalších přidaných látek. S medy za-

cházíme šetrně během produkce i při následném skladování, 

abychom neporušili biologicky aktivní látky jako vitamíny, mi-

nerály a enzymy, prospěšné pro naše zdraví. Medy jsou ručně 

baleny.

 Balení 1,0 kg Balení 0,7 kg Balení 0,5 kg Balení 0,3 kg

Med květový X X X X

Med květový pastovaný X X

Med květový mátový X

Med medovicový X X X X

Cena 170 Kč 120 Kč 99 Kč 60 Kč

Včelí med Včelí med
Kroměřížský med - zdraví z přírodyKonzumací místního medu podporujete nejen revitalizaci, 

ozdravění krajiny kolem sebe, ale především prospíváte své-

mu zdraví. Pro naše tělo je vhodnější konzumovat místní med 

a přijímat v medu obsažená pylová zrna z místní květeny. Tím 

totiž posilujeme svůj organismus a imunitní systém aktivuje-

me i v boji proti případným alergiím. Pro okolní prostředí jsou 

včely důležité kvůli opylování - k výrobě jednoho kilogramu 

medu musí včely navštívit až 6 miliónů květů, které zároveň 

opylují. Chovem včel tak přispíváme k oplodnění mnoha rost-

lin jak kulturních, tak i divoce rostoucích a tím pomáháme za-

chovat diverzifikaci naší přírody.
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Nabízíme produkty z mnoha druhů kvalitního a čerstvého 

ovoce, které pěstujeme v čistém prostředí, bez jakékoliv zá-

těže průmyslovou výrobou. Na udržení vysoké kvality suro-

vin dbáme ve všech fázích jejich produkce, od vysazování až 

po skladování a  následné zpracování. Tyto podmínky spolu 

s  dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků umožňují 

produkovat výrobky vynikající nejen svou chutí, ale také vyso-

kým obsahem zdraví prospěšných vitamínů, minerálních látek 

a dalších stopových prvků.

Ovocné produkty Marmelády, džemy a kompoty

 Balení 0,7 kg Balení 0,3 kg

Kompot jablečný X

Kompot meruňkový X

Kompot rynglový X

Marmeláda meruňková X

Marmeláda rybízová X

Marmeláda rynglová X

Cena 50 Kč 50 Kč

V ovocném sadě máme vysazeno přes 3000 stromů a keřů. 

Rostou zde švestky, ryngle, mirabelky, jablka, hrušky, meruňky, 

broskve, ořechy, rybízy, srstky, maliny a vinná réva. Do naše-

ho sortimentu patří ručně zpracované a balené marmelády, 
kompoty, džemy a další.
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Internet

www.podhvezdou.cz

www.facebook.com/podhvezdou

Adresa

Farma Pod Hvězdou

Kotojedy, Kroměříž

GPS 49°16’14.639“N 17°23’50.819“E


