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SNÍDANĚ S VŮNÍ REGIONU

 
Rosa, o.p.s. slaví Světový d
(Krajinská 35, ČB) uspořádá spolu 
družstvem JednaNota tzv. snídani s
Snídaně se servíruje od 6:30 do 10:00.
z místních surovin, seznamku 
družstva JednaNota poradí 
bude inspirativní výstava Jídlo z blízka.
 
Citace: „I přes to, že je možné n
země, některé produkty jsou pouze s
rozdílně vysokým dotacím. 
z dlouhodobého hlediska oslabuje hospodá
organizace podporuje lokální produkci
a naopak posílení soběstačnosti regionu
ekoporadce org. Rosa. 
 
Zájemci 5. června v Domě U Beránka ochutnají snídani z
porovnají jejich chuť s běžně 
s farmáři, dodavateli či zpracovateli. Své potravinové otázky budou moci zkonzultovat 
s ekoporadci Rosy nebo přímo lidmi „z
(bio)potravin v Českých Budějovicích.
 
Potraviny cestují až tisíce kilometr
Británie, máslo z Polska, med z
kteroukoli roční dobu – tito cestovat
Ekospotřebitel dává přednost místnímu 
produkci z pohledu jednotlivce, spole
 
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity
pomoci k udržování zemědělských 
přírodních zdrojů, uplatnění místní
 
 
Kontakt: Dana Křešničková: kresnickova@rosacb.cz, 778

června 2015 
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NÍ REGIONU  

tový den životního prostředí. Dne 5. června v 
řádá spolu s vegetárnou Impala, obchodem

tzv. snídani s vůní regionu, na kterou zve širokou ve
 se servíruje od 6:30 do 10:00. Akce nabídne návštěvníkům ochutnávku snídan

surovin, seznamku s jihočeskými farmáři, ekoporadci Rosy a 
o možnostech nákupu místních (bijo)potravin

Jídlo z blízka.  

né některé potraviny pěstovat místně, dováží se z
které produkty jsou pouze s jinými zeměmi vyměňovány za ty samé 

 Dovoz potravin představuje velkou ekologickou zát
dlouhodobého hlediska oslabuje hospodářství regionu. Rosa jako nezávislá nezisková 

organizace podporuje lokální produkci za účelem snížení energetické a potravinové
čnosti regionu“, shrnuje podstatu akce Mgr. Dana K

ě U Beránka ochutnají snídani z místních jihočeských (bio)potravin,
ěžně prodávanými surovinami, budou moci přímo navázat kontakt 

i zpracovateli. Své potravinové otázky budou moci zkonzultovat 
římo lidmi „z branže“. Dozví se, jaké jsou možnosti nákupu

eských Budějovicích. 

Potraviny cestují až tisíce kilometrů, než se dostanou do rukou spotřebitele 
Británie, máslo z Polska, med z Argentiny, vajíčka z USA, rajčata ze Špan

tito cestovatelé za sebou zanechávají hlubokou ekologickou stopu.
ednost místnímu - informace o tom, proč je chytré podporovat lokální 

pohledu jednotlivce, společnosti a přírody, přinese výstava Jídlo z

logické informace a aktivity chce podporou místní výroby potravin 
ě ělských tradic, rozvíjení regionálního trhu a využívání 

místních lidí, pomoci lidem krok za krokem pomáhat p

kresnickova@rosacb.cz, 778 164 661  
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