
Další desatera najdete na:

Sherlockovo
      základní
  desatero

1. Tři základní otázky:
 Je všechno, co prodáváte, z vaší farmy? 
 Kde hospodaříte? 
 Kde se o vás můžu něco dozvědět?

2. Místní jídlo
Farmářské trhy by měly být prostorem především pro místní, české 
potraviny a výrobky. Pozor na farmy a prodejce, o kterých si nikde 
nemůžete dohledat základní informace. 

3. Jasný původ jídla 
Trhy jsou místem propojení spotřebitelů s farmáři a výrobci a nebo
s lidmi, kteří s farmou spolupracují a znají ji. Překupníci nemají na 
farmářských trzích co dělat. Dejte si pozor na prodejce, kteří
o původu svých produktů nevědí téměř nic. 

4. Sortiment a vzhled
Zaměřte se na sezónnost. Jahody v březnu, rajčata v květnu? 
Sherlock by měl zbystřit! Jak ovoce a zelenina vypadá? Dejte si pozor 
pokud je „vydrhnutá doběla“, příliš nablýskaná nebo velikostně jedna 
jako druhá. Naopak drobné zhojené vady, různé velikosti a tvary jsou 
dobrým znamením.

5. Důvěryhodnost 
Působí na vás prodejce nebo farmář důvěryhodně?
Vypadá jako člověk, který pracuje každý den venku na poli?
Je ošlehaný větrem a sluncem? Co jeho ruce? Dejte na svou intuici.

6. Kvalita
Na trhu všichni očekáváme výrazně lepší kvalitu než v běžných 
obchodech. Pod kvalitou si ale každý představí něco jiného. 
Sherlockova desatera se zaměřují na ekologický způsob hospodaření, 
které přispívá ke zdraví půdy, krajiny, výpěstků i lidí. 

7. Bio certifikace
Certifikovaní ekofarmáři každoročně procházejí přísnou kontrolou 
ekologického hospodaření. Každý z nich by u sebe měl mít platný 
certifikát. Pokud hledáte prověřenou kvalitu, vsaďte na bio.

8.  Menší farmy 
Ekologicky se dá hospodařit i na velkých farmách. Smyslem 
farmářských trhů je však kromě jiného podporovat menší rodinné 
farmy a výrobce. Proto jsou Sherlockovy tipy a doporučení zaměřeny 
právě na ně. 

9. Nespěchejte
Ptejte se postupně, při každém nákupu na jednu
až dvě otázky. Poznamenejte si, co vás zaujalo nebo
co byste si chtěli doma zjistit, např. jak se jmenují postřiky,
které farmář používá, a jestli jsou opravdu ekologické.

10. Pátrejte po původu vašeho jídla a bavte se!

Tím,  co jíte, měníte sebe I svět.


