
Ulovte ho 
s námi!

Ale jak toho
ekozemědělce 
poznat?
Lovíme
BIO

Vše potřebné najdete na:

A kam tedy na lov bio?

Kde se bio daří?
Biopotraviny vznikají pod rukama ekologic-
kých zemědělců, ti své hospodaření zakládají 
na úctě k přírodě, zvířatům, půdě i krajině  
a snaží se o jejich spokojenost a zdraví. Proto 
dobře plánují a obměňují pěstované plodiny 
dle potřeb půdy, používají pouze hnojiva pří-
rodního původu a chrání své rostliny a zvířata 
především tím, že dobře pečují o podmínky 
pro jejich život.

Nabízí vám někdo biopotraviny? Potom musí 
mít záznam v rejstříku (ekologických země-
dělců a producentů biopotravin, nikoliv 
trestním), který si může každý dohledat na 
internetu (www.eagri.cz/rep) a současně 
tenhle záznam musí být schopen doložit 
lejstrem (tzv. certifikátem), který vydala po-
věřená kontrolní organizace na základě jeho 
každoroční kontroly.

Hledejte. Nakupujte potraviny u místních 
ekozemědělců, kteří na vás buď čekají na 
statku, nebo vám zeleninu přivezou až do 
domu formou bedýnky. Žádejte biopotraviny 
u místních prodejců, v restauracích, zkrátka 
všude kde nakupujete potraviny. Založte 
KPZku či odběratelskou skupinu – spojte se  
s přáteli či kolegy a nakupujte biopotraviny 
na ekostatku či z velkoobchodu hromadně – 
nákup bude jednodušší a levnější!

www.lovime.bio

Leták vydala PRO-BIO LIGA v rámci projektu Vzdělávání a osvěta 
o ekologickém zemědělství. Projekt je finančně podpořen Ministerstvem 

zemědělství a společností KEZ o.p.s.
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Proč lovit 
bio? Kvůli těm,

kteří tu ještě nejsou

Kvůli těm,
kteří volit nemohou

Kvůli těm, kdo chtějí 
žít mimo město

Bio je vkladem do budoucnosti: úrodná živá 
půda, zdravé životní prostředí a rozmanitá kraji-
na představují nejlepší dědictví, které můžeme 
předat.

,,Jídlo v obchodech je nezdravé, plné chemie, 
zemědělci poškozují půdu, zvířata ve velkocho-
vech trpí…” tohle se o našem jídle dočteme 
v novinách a na internetu. Začněme tedy lovit 
v jiných vodách… Lovme bio!

Podporou místních ekostatků přispíváte 
k zaměstnanosti ve venkovských oblastech 
a lepší a nezávislejší místní ekonomice.

Ekologické zemědělství pomáhá chránit divokou 
přírodu, udržovat kvalitu povrchových a pod-
zemních vod a zlepšovat život v půdě.


