Vážení návštěvníci Biodožínek,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji přivítali na druhém
ročníku Biodožínek v Plzni. Připravili jsme pro vás širokou nabídku
nejen bioproduktů, které můžete v průběhu dne zakoupit
i ochutnat.

5. září 2010
PIVOVARSKÝ DVŮR
Plzeň-Černice, Selská náves

Dále můžete navštívit některou z besed či se podívat na kuchařskou show, prohlédnout si pivovar Purkmistr, občerstvit se fair
trade kávou, u stánku o.s ENVIC najdete informační materiály
z mnoha oblastí životního prostředí, děti si mohou zkusit některou
z ekovýchovných aktivit … V restauraci pivovaru Purkmistr je pro Vás
připraveno menu uvařené s použitím biopotravin. Ochutnat můžete
také místní vynikající piva. Budeme i soutěžit. Pokud znáte
odpověď na otázku na anketním lístku (dostali jste u vstupu, nebo
ho najdete v informačním stánku ENVIC), vyplňte ho a vhoďte
do koše umístěného na pódiu. V 16:30 se bude losovat 10 vítězů.
Přejeme vám příjemné prožití druhých Biodožínek v Plzni a za rok
se těšíme na shledanou.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Biofarma Sasov – biouherák, biošunka … | Excellent Plzeň s.r.o. – fair trade produkty |
Biozahrada – zelenina | GOLDIM s.r.o. – bioprodukty pro děti | Nobilis Tilia s.r.o. – přírodní
aromaterapeutická kosmetika s využíváním biosurovin | HerBio spol. s r.o. – bioprodukty |
Milada Krňoulová – produkty z aloe | PRO-X s.r.o. – bioovocné a zeleninové šťávy | Kozí
farma Březí – výrobky z kozího a kravského mléka | fresh element s.r.o. – bionápoje |
Obchůdek z přírody Rokycany – bezlepkové pečivo, oleje, kombucha | BIO STEZKA
Plzeň – přírodní kosmetika, ekodrogerie | Biodomů – biohovězí a jehněčí maso, biokoření |
BOTANIK přírodní produkty – přírodní kosmetika, čaje | Biokosmetika Plzeň – přírodní
kosmetika | Biofarma Belina – kozí a kravské sýry, bylinné sirupy, biohořčice | Polabské
mlékárny a.s. – biomáslo, biotvaroh, biosýry | Duhový koník – zážitkové pobyty se zdravou
stravou | Luckywaste – recyklace skleněných lahví na šperky | Dogshow – krmiva pro psy
v biokvalitě | Eva Klímová – kojenecké a dětské oblečení z biobavlny | TIERRA VERDE
– ekodrogerie, biobavlna, mýdlové ořechy | Renáta Pěkná – pletení z pedigu | Tradicion
Praha – ovčí kůže, dřevěné výrobky | FIMAKO – valašské frgály ze špaldy | Andělika
– biopotraviny | Petr Pištec – biopečivo | Horský statek Abertamy – výrobky z ovčího
i kravského mléka v biokvalitě | bio nebio – biopotraviny | ENVIC, o.s. – informace o životním
prostředí | Nadační fond Zdeňky Žádníkové – prezentace činnosti nadačního fondu
Více informací najdete na www.envic-sdruzeni.cz/biodozinky a www.explzen.cz
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Projekt je realizován s finanční podporou Nadačního fondu Zelený poklad a byl finančně podpořen v grantovém řízení
Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

PROGRAM BIODOŽÍNEK
10:00
10:30–18:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ BIODOŽÍNEK V PLZNI
CELODENNÍ PROGRAM
Prodej biopotravin (zelenina, ovoce, pečivo, mléčné i masné
výrobky …), výstavy, ochutnávky, děti baví Standa a Vanda.

11:00–12:00

Spolupráce strávníků a sedláků
aneb prodej ze dvora či Biobedýnky
Dozvíte se, proč je důležité mít svého farmáře.
Besedovat bude Mgr. Jan Valeška

12:00–13:00

Kuchařská show šéfkuchaře restaurace
Purkmistr Václava Pacha na téma
BIO – chutně, zdravě a rychle
Uvařené pokrmy budete mít možnost ochutnat. Budou
pro vás připraveny i recepty.

13:00–14:00

Biopotraviny jako záruka kvality?
Beseda s Ing. Josefem Škeříkem o kvalitě biopotravin a jejich
zdravotních přínosech.

14:00–15:00

Hořkosladký příběh cukru ...
Beseda s Lenkou Černou o etickém obchodu FAIR TRADE a o cestě
na Filipíny do družstev, která pěstují třtinový cukr a mango.

15:00–16:00

Život na ekologické farmě Sasov
Ekologické farmaření není podvod. Přijďte se přesvědčit. Farmu
představí Lucie Hejná.

16:00–16:30

Jak se daří biopotravinám
ve školních jídelnách?
Beseda s Mgr. Janem Valeškou nejen pro rodiče o projektu Bioškoly.

16:30

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE

