
Prezența mărcii “Din Hârtibaciu, cu 
drag” pe ambalaj sau pe ștandul unei 
producător va asigura garanția unui 
produs local, mereu proaspăt, realizat 
cu pasiune și dăruire de un mic antre-
prenor local. 

Hosman 234, jud Sibiu
Tel. 0740-959.389 
e-mail: hd@hosman-durabil.org
www.moara-veche.ro

Local înseamnă viață la 
țară, natural, sănătos și 
gustos. Aici te așteaptă 
meșteșuguri tradiționale 
și autentice. Hencleșul 
sau dulceața de vișine din 
oricare din localitățile Văii 
Hârtibaciului înseamnă 
gustul copilăriei sau poate 
răspunsul la întrebarea 
„Ce ai gustat de pe aceste 
meleaguri și vei ține minte 
tot restul vieții?”

Produsele locale 
recâstigă popularitate

Marca de promovare 
a produselor si serviciilor 
hârtibacene 

Una dintre cele mai fru-
moase zone ale Transilva-
niei este Valea Hârtibaciu-
lui din județul Sibiu. Ea 
aparține ariilor protejate 
Natura 2000 și este o 
regiune plină de biodiver-
sitate. De aici provin pro-
dusele și serviciile oferite 
cu drag. 
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Pentru a obține dreptul de folosire a 
mărcii, sau pentru informații suplimentare 
despre producători, contactați-o pe: 
Gabriela Cotaru, asociația Hosman Durabil
 tel. 0748-800.049
 e-mail: hd@hosman-durabil.org 

Carne & brânza
Ilimbav - Daniela Greulich și Eugen Sopa (an-
gus, mangălița & produse lactate de vacă): 
Tel. 0746-946.757 
e-mail: daniela_greulich@yahoo.com

Fructe & Legume,  
Fermă de Bivoli Românești
Cornățel - Matei Claudiu și Mirela Carmen  
Bugner (produse de legumicultură naturale bio 
din semințe tradiționale & produse lactate de 
bivol): Tel. 0741-524.253
e-mail: biosphair@yahoo.com

Pâine tradițională 
Hosman - Violeta Boldizsàr: Tel. 0741-914.479
e-mail: luijza.boldizsar@gmail.com 

Miere și produse apicole
Agnita - Ionel Crețu: Tel. 0766-367.251 
e-mail: ionel.cretu@yahoo.com

Agnita - Ioan Loghin: Tel. 0724-732.749 
e-mail: terbeaana@yahoo.com

Alțina - Augustin Tatu (bio): Tel. 0746-671.842 
e-mail: tatugusti53@yahoo.com

Fofeldea - Ioan Chirtop: Tel. 0766-652.109

Marpod - Iulia Trif: Tel. 0743-791.831 
e-mail: iuliatrif82@yahoo.com

Șelimbăr - Pavel Popa: Tel. 0745-909.003

Cereale, lapte bivol, ulei florea soarelui
Roșia - Raphael Haerle:
Tel. 0788-231.458
e-mail: j.haerle99@gmail.com

Siropuri, gemuri, dulcețuri
Alma Vii - Liviu Ganea: Tel. 0740-227.514 
e-mail: liviuganea74@yahoo.com

Costume populare
Cincu - Sanda Țarog: Tel. 0724-700.369 
e-mail: tarog.cristi@yahoo.com

Croitorie, broderie, cojocărie
Cincu - Uwe Constantin Boghian: 
Tel.: 0787-813.324,  
e-mail: uweconstantinboghian@yahoo.ro

Dantele, tricotaje, cusături populare
Cincu -  Elena Țerbea:
Tel. 0787-895.782, 
e-mail: terbeaelena@gmail.com

Mături
Alțina - Cristian Bârsan: Tel. 0758-345493

Ceramică
Nocrich - Atelierul de ceramică, Alin Ciocea și 
Balint Csaba: Tel. 0765-179.503 
e-mail: nocrich@scout.ro

Mobilier pictat manual
Chirpăr - Adina Postatny: Tel. 0787-626.997 
e-mail: adinashaus@gmail.com

Sticlărie
Mediaș - Laurean Oltean: Tel. 0741-534.838 
e-mail: office@transilvaniaglass.ro

Prelucrare lână, pâslă
Metiș - Gerta van den Tol, (fulari, perne, paturi 
etc.): Tel. 0787-750.785 
e-mail: gertavdtol@gmail.com

Artizanat și obiecte de artă
Apold (MS) - Ania Bethge: Tel. 0722-208.655
e-mail: handzja@apold.net

Apold (MS) - Grazia Bomba: Tel. 0724-462.815
e-mail: bomgrazia@gmail.com

Cazare
Nucet - Mioara și Emilian-Bucur Cioran (plus 
legume, siropuri, conserve): Tel. 0744-642.025 
e-mail: emilianc2006@yahoo.com

Villa Abbatis - Centrul de Echitație
Apos - Mihai Barbu (servicii de turism cultural 
ecvestru și cazare): Tel. 0735-334.500, e-mail:
villaabbatis@yahoo.com, www.villaabbatis.com

Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului
Alțina - Ștefan Vaida (ghid turistic): Tel. 0742-
236.557, e-mail: stef_2083@yahoo.com

Centrul de instruire și evenimente 
culturale - ”ȘURA CULTURALĂ”
Asociația Hosman Durabil organizează 
workshopuri cu meșteșugarii si 
producătorii care dețin dreptul de folosință 
a mărcii și alte evenimente: Tel. 0740-959.389,
email: info@moara-veche.ro


