
Chcete se svým sedlákem navázat co nejužší 
vztah a podpořit jej v� jeho práci? Potom se můžete připojit

k tzv. komunitou podporovanému zemědělství, což je jeden z �typů 
bedýnkových systémů založených na spolupráci 

sedláka a bedýnkáře, kteří:

Jsou rovnocennými partnery.
Sdílejí riziko neúrody i živelné pohromy.

Společně vytvářejí lokální produkci a lokální spotřebu.
Aktivně přispívají k� trvale udržitelné produkci i spotřebě potravin.

Bedýnku pro vás chystá:

Vznik tohoto letáku podpořilo MŽP ČR.

Vytištěno na recyklovaném papíru.

Leták vytvořil:

Více informacíVíce informací
naleznete na www.bedynky.cz/csanaleznete na www.bedynky.cz/csa

EkosedlákEkosedlák
Zná své odběratele

a nalézá mezi nimi i pomocníky.

Má jistotu odbytu.

Dostává zaplaceno
včas a mnohdy i předem.

Vytváří pracovní místa na venkově.

Pečuje o krajinu
a udržuje živý venkov.

BedýnkářBedýnkář
Zná svého sedláka

a zná místo zrodu potravin.

Dostává kvalitní 
a čerstvé produkty.

Podporuje místní ekonomiku.

Jí potraviny vyprodukované 
šetrně k �přírodě.

Jí sezónně 
podle toho, co dozrává.
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Slouží k �pravidelnému 
nákupu lokálních, sezónních, 

kvalitních a často 
i bio potravin.

Přinášejí těsnější kontakt 
mezi spotřebiteli a drobnými 

producenty potravin.

Nabízejí potraviny 
za spravedlivou cenu pro 

spotřebitele i sedláka.

Přispívají k omezování 
potřeb dopravy, obalů, skladů…

Bedýnky jsou přepravky plné potravin
z malých farem, které vám sedlák bude pravidelně vozit

do odběrného místa či rovnou domů.

Bedýnky nejčastěji obsahují
zeleninu a ovoce, ale najít v nich někdy

můžete i maso, mléčné výrobky a jiné dobroty.

Další potřebné i zajímavé informaceDalší potřebné i zajímavé informace
o bedýnkových systémech se dozvíte o bedýnkových systémech se dozvíte 

na www.bedynky.czna www.bedynky.cz

Bedýnky
Nejsou supermarket,

ale nabízejí jen to, co sedláci
v� dané době vyprodukují. 

Nepotřebují certifikáty, 
fungují na vzájemné důvěře mezi
 producentem a konzumentem

potravin.

Neslibují nejnižší cenu,
ale nabízejí vysokou kvalitu

za spravedlivou cenu.

Nemají striktní pravidla,
ale jsou rozmanité, proměnlivé

a přístupné každému.
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