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SNÍDANĚ PŘILÁKALA NA

Rosa, o.p.s. oslavila Světový d
podávala v Domě U Beránka 
organizace spolu s vegetárnou Impala, obchodem
předvedla 200 návštěvníků, že nejen marmelády, pomazánky, š
pečivo a zeleninu lze pořizovat z
vedlejší ulici. Výstava Jídlo z
přírodu menší zátěží a také z
 
Citace: „Nákup z lokálních zdroj
když potraviny putují přes celé kontinenty. Do ovzduší se neuvol
z nutné přepravy, zemědělská krajina je r
je také chutnější, protože stihlo dozrát. N
důvěřovat tomu, co jíme. Z dlouhodobého pohledu je podpora místního trhu ekonomicky 
výhodná – přináší práci místním lidem, 
přednost místním produktům, což potvrzuj
Beránka.“, shrnuje akci Mgr. 
 
Zájemci 5. června v Domě U Beránka ochutnali
seznámili se s farmáři, dodavateli 
 
Potraviny cestují až tisíce kilometr
Británie, máslo z Polska, med z
kteroukoli roční dobu – tito cestovatelé za sebou zanechávají hlubokou ekologickou stopu.
Ekospotřebitel dává přednost místnímu 
produkci z pohledu jednotlivce, spole
potravinové otázky zkonzultovali zájemci s
Dozvěděli se, jaké jsou možnosti nákupu (bio)potravin v
 
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity
pomoci k udržování zemědělských 
přírodních zdrojů, uplatnění místní
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ILÁKALA NA  200 LABUŽNÍK Ů 
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Mgr. Dana Křešničková, ekoporadce org. Rosa. 

ě U Beránka ochutnali snídani z místních jihočeských (bio)potravin, 
i, dodavateli či zpracovateli a ti zároveň také mezi sebou

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