
Bio prodejny
LokáLní prodejci ve vašem okoLí  

   větší výběr biopotravin na jednom místě
           dostupnost 
           podpora místní ekonomiky

   cena
           omezená nabídka menších producentů 

   Náš tip: 
Prodejny s širokou nabídkou 
biopotravin najdete po celé Praze. 
Vyberte si tu svou na Mapě českých 
biopotravin kde.lovime.bio.

Řetězce, supermarkety, 
drogerie
  
Bio sekce v řetězcích

   dostupnost 
           stále se rozšiřující nabídka biopotravin
           cena

   podpora zahraničního kapitálu
           velký podíl zahraničních produktů
           doprava z daleka

   Náš tip: 
I v supermarketu můžete najít české  
bio producenty, snažte se proto  
podpořit právě je.

Vypěstujte si vlastní jídlo
využijte komunitní zahrady,  
vLastní BaLkón či okno

   vlastnoručně vypěstované potraviny 
           čerstvé jídlo bez chemie 
           zábava a společenství
           fyzická aktivita
           zelenější město

   vlastní čas a práce

   Náš tip: 
kzkuchynka.cz, prazelenina.cz,  
https://umenizit.hnutiduha.cz/zahrada/ 
https://kokoza.cz/pestovani/

Naše další tipy

komunitně netradičně

Spolkový bio obchod obŽIVA.cz: vám 
celoročně zajistí přísun kvalitních potravin 
za férovou cenu přímo od bio  producentů.
Scuk.cz: on-line farmářské trziště s výdejem 
v blízkosti vašeho bydliště.

nákup ze dvora

Přímo od farmáře: vydejte se na nákup 
z Prahy přímo do místa vzniku vašeho jídla.
Pomůže vám Mapa českých biopotravin  
kde.lovime.bio nebo adresarfarmaru.cz.

KAM PRO BIO 
V PRAZE

Máte rádi bio? 
Poradíme vám, kam pro něj!



Leták v roce 2020 vytvořila 
PRO-BIO LIGA v rámci 
projektu Ekoporadny 
Praha financovaného 
hlavním městem Praha 
a za podpory Ministerstva 
zemědělství a společnosti 
ABCERT AG.

Proč nakupovat bio?
protože tím, co jím, měním seBe  
i svět koLem seBe

Pečuji o své zdraví: jím opravdové jídlo, 
které vzniklo bez pesticidů, umělých hnojiv, 
konzervantů a barviv.

Záleží mi na pohodě zvířat: zvířata na 
ekofarmách žijí přirozeně, mají dostatek 
prostoru a kvalitní krmivo bez GMO.

Chci zdravou a živou půdu a krajinu:  
ekologické zemědělství prospívá krajině, druhové 
rozmanitosti, neznečišťuje půdu a vodu.

Farmářské trhy
vaše oBLíBené potraviny  
od LokáLního pěstiteLe či výroBce 

   čerstvé sezónní lokální potraviny 
           cena

   pozor na původ a kvalitu – označení 
„farmářské“, „domácí“ neznamená „bio“

           dostupnost v místě vašeho bydliště

   Náš tip: 
Kvalitní farmářské trhy mají svou 
asociaci: www.aftcr.cz

Komunitou podporované 
zemědělství
sezónní potraviny přímo od 
zeměděLce formou dLouhodoBé 
spoLupráce

   férová cena pro všechny za kvalitní 
sezónní potraviny

           „jídlo s tváří“ - partnerství a solidarita 
s lokálním zemědělcem

           zajištění odbytu malým rodinným 
ekofarmám

   menší pestrost výběru
           sdílení rizika neúrody
           časově omezený výdej

   Náš tip: 
Připojte se  
k existující KPZ  
nebo založte  
svou vlastní,  
více info na:  
www.kpzinfo.cz 

On-line
nákup na pár kLiků   
 

   výběr z pohodlí domova 24/7
           široká nabídka biopotravin na jednom 

místě

   neznáte „svého“ farmáře
            nabídka spíše středních a větších 

producentů
           cena

   Náš tip: 
Rohlik.cz, Kosik.cz, freshbedynky.cz, 
svetbedynek.cz  
PRO-BIO, Country Life, Bio-nebio 
I váš oblíbený biofarmář může mít 
e-shop – ověřte na mapě kde.lovime.bio!

Mapa českých biopotravin
jedinečný on-Line adresář 
certifikovaných ekofarem  
a prodejen Biopotravin 

 

Doporučte nám svou oblíbenou bioprodejnu 
nebo biofarmu na info@lovime.bio

Podpořte naši práci, která se neobejde bez 
přispění lidí, jako jste vy. Pomozte nám znovu 
proměnit českou krajinu v mozaiku plnou 
života! https://www.lovime.bio/podpor-bio/


