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Podpis:

Ostatnio coraz bardziej popularne staje się nowe w Polsce zjawisko konsumenckie. Osoby
mieszkające w dużych miastach zamawiają u rolników prowadzących małe ekologiczne
gospodarstwa stałe dostawy sezonowych warzyw i owoców. Koszyk warzyw jest dostarczany
przez producenta bezpośrednio do klienta w mieście.

Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
(ICPPC) zwraca uwagę, że tego typu forma kupowania dobrej,
lokalnie produkowanej żywności jest już znana w rozwiniętych krajach
starej Unii. - Szczególnie popularna jest w Anglii. Szybko zdobywa
zwolenników we Francji - wskazuje Jadwiga Łopata. - W Polsce są
podejmowane pierwsze próby bezpośrednich form sprzedaży dobrej
żywności. Sama zorganizowałam jakiś czas temu grupę rolników w
Małopolsce. Raz w tygodniu przygotowywali oni paczki a
przedstawiciel konsumentów, w tym przypadku kilku rodzin z
Krakowa, przyjeżdżał, aby je odebrać. Obecnie ta działalność zmieniła
formę. Sprzedaż odbywa się w formie obwoźnej pod hasłem
"Ekopaczka" - dodaje.

Najczęstszy schemat sprzedaży produktów z małych ekologicznych
gospodarstw jest prosty. - Konsumenci składają zamówienie u dostawcy, który zbiera produkty od rolników a potem
rozwozi do mieszkań klientów. Raz albo dwa razy w tygodniu. Wszystko ma małą, lokalną skalę - tłumaczy Jadwiga
Łopata.

Więcej informacji: Jadwiga Łopata |  ICPPC |  rolnictwo ekologiczne |  rolnicy |  rolnictwo |  warzywa |  owoce |
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Szukaj Produkty od 1 do 16 z 153

bakłażan [kg] bakłażan [worek 5kg]

bakłażany (i) [kg] boczniaki [kg]

boczniaki [250g] botwina [pęczek]

bób [kg] brokuły [szt.]

brukselka [kg] burak [worek 10kg]

burak [kg] burak ćwikłowy [kg]

cebula [worek 15 kg.] cebula biała [kg]

cebula biała młoda [kg] cebula cięta [worek 15 kg]

(i) - produkt importowany
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Jarek i Anka 01-10-2009, 19:48

My już prowadzimy taka sprzedaż, klienci są bardzo zadowoleni i systematycznie ich przybywa. Trafiają do nas ludzie świadomi,
wiedzą, że to co im oferujemy jest naprawdę zdrowe.
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