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Vratné lahve otvírají první bezodpadovou
prodejnu v Chrudimi, chystají expanzi do celé
ČR

DOMÁCÍ
ZE SVĚTA
BIOKOSMETIKA

Plastové obaly od potravin zahlcují svět. Lze toto
nějak změnit? Nový obchod v Chrudimi naznačuje
budoucnost nakupování. Nadprodukce plastového
odpadu je ve společnosti aktuálním tématem.
Nezanechávat za sebou ekologickou stopu při
nakupování zajímá čím dál tím početnější skupinu

EKO TEXTIL
FAIR TRADE
BIOVÍNO
BEDÝNKY

spotřebitelů.

FARMÁŘSKÉ TRHY
BIO V GASTROMONII
TRVALÁ
UDRŽITELNOST
EKO ZEMĚDĚLSTVÍ
OSOBNOST MĚSÍCE
Z VÝZKUMU
ROZHOVORY
TÉMA MĚSÍCE

AKTUALITY
Český obchodní
řetězec poprvé
nabídne fairtradové
květiny

Vstříc tomuto trendu se také vydala společnost Vratné lahve s.r.o., která se
od loňského podzimu
zabývá rozvozem bio potravin a ekologické drogerie ve vratných skleněných
lahvích do domácností. Chrudimská prodejna je prvním a pilotním projektem
této společnosti. Na podzim se připravuje otevření stejného konceptu v
Pardubicích. Do dvou let firma plánuje rozšířit výkupní místa potravin ve
vratných obalech po celé České republice, a to zejména ve vybraných
zdravých výživách.

Pravidelné zasílání
nejnovějších zpráv přímo do
vaší e-mailové schránky.
Zpravodaj Bio-info - neunikne
vám nic zajímavého.
Objednejte zdarma ještě dnes.

Nyní připravuje slavnostní otevření své první kamenné prodejny, a to v
Chrudimi, ve středu 13. 6. 2018. Zahájení akce proběhne za účasti Šárky
Trunečkové z Města Chrudim - Zdravé město.
Jednou z prezentací bude vystoupení odpadového experta z Hnutí Duha
Jana Kropáčka, který účastníky obeznámí s otázkami současné legislativy a
s trendy v oblasti nakládání s odpady. V průběhu akce si navštěvníci můžou
vyslechnout důvody, proč a jakým způsobem se přiblížit k životu bez
odpadu.
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25. 06. 2020
Na českém trhu doposud
téměř chyběly fairtradové
květiny, prodávaly se pouze
ojediněle... Celý článek

První pražský Zero
Waste Point

ANKETA

24. 06. 2020

Výsledky

Přístav 18600 se ve
spolupráci s organizací
Bezobalu a Hlavním městem
Praha stane vzorovým... Celý
článek

Jaká kupujete vejce?

Veggie hotovky od
Lunteru jsou nyní
exkluzivně v Kauflandu
24. 06. 2020
Kaufland uvádí na český trh
novinky hotových 100%
rostlinných jídel značky
Lunter.... Celý článek

Špagety s miso pastou
a houbami videorecept

Biovejce ("0")

31%

Z volného výběhu ("1")

38%

Z hal na podestýlce ("2")

16%

Z klecových chovů ("3")

3%

Je mi to jedno

10%

Na své si přijdou i maminky a jejich děti. Během programu bude pro ně mimo
jiné připraveno hravé malování na obličej a aktivita s dřevěnými hračkami.
Odpolední radovánky vyvrcholí dětským interaktivním divadelním
představením Františka Kašpárka.
Přijďte a inspirujte se, jak lze změnit současný konzumní trend. Více
informací nebo případné dotazy prosím směřujte na FB stránku.
Zdroj: tisková zpráva
Pondělí, 4. červen 2018

22. 06. 2020
Špagety s miso pastou,
houbami, sezamovým olejem
a lahůdkovou cibulkou.
Jednoduchý recept,... Celý
článek

Odhalte sílu
zázračného Bio Aloe
vera oleje

Hodnocení
1

2

3

4

5

Ohodnoť

KALENDÁŘ AKCÍ

Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

2020
červen

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení

22. 06. 2020
Aloe vera je již od pradávna
považována za rostlinný
zázrak. Hojivý sukulent si
oblíbilo... Celý článek

Hledá se česká
biopotravina roku 2020
22. 06. 2020

Uživatel:
Heslo:

Přihlášení
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech
výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve
fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

23

1

2

3

4

5

6

7

24

8

9

10

11

12

13

14

25

15

16

17

18

19

20

21

26

22

23

24

25

26

27

28

27

29

30

Přidat akci

PRO-BIO Svaz ekologického
zemědělství vyhlašuje soutěž
Česká biopotravina roku
2020,... Celý článek

Měsíc v kleci před
Poslaneckou
sněmovnou, lidé se
zavřou se sochami
slepic

DISKUSNÍ FÓRUM

12. 06. 2020

Poslední navštívená témata

Dvanáct hodin bez možnosti
většího pohybu, namačkaní v
kleci společně s 19
sochami... Celý článek

Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou
se sochami slepic
Novinka - Opalovací péče lavera
Farmáři se vracejí na trhy

Biopotraviny se těší z
koronavirového
stimulu

Co mají pořád všichni s tou pšenicí?
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo
emisí

11. 06. 2020
Podle britské agentury
Ecovia Intelligence zažívají
malo a
velkoobchodníci... Celý
článek

Poslední příspěvky
patricie: tradiční bolístka tohoto webu,
patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé
se zavřou se sochami slepic, 15. 06. 2020

Více než 71,5 milionu
hektarů zemědělské
půdy na světě je v
ekologickém režimu

patricie: tradiční bolístka tohoto webu,
patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé
se zavřou se sochami slepic, 15. 06. 2020

11. 06. 2020
Rok 2018 byl dalším
rekordním rokem pro globální
ekologické zemědělství.
Podle... Celý článek

Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde:
https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera, 24. 04.
2020

NOVINKA – Vlasová
péče lavera

petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím
nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy, 17. 04. 2020

10. 06. 2020
Šampon Family je ideální pro
všechny typy vlasů. Je
extrémně šetrný k
vlasům... Celý článek

Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je
napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera, 06. 04.
2020
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být
věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?, 10. 03.
2020
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich
test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů
nebo emisí, 11. 11. 2019
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně,
kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom
do 5 let, 23. 09. 2019
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