Bio-Gastro hét a Zöldházban
2015. szeptember 28-október 4-ig
Az első alkalommal megszervezésre kerülő hét során a hazai bio termelők-feldolgozók széles
választékát mutatja be a Zöldház Bio Panzió és Ételmanufaktúrában a lakosság és a vendéglátóipar
számára.
A beszerzési lehetőségekhez igazodva a ZÖLDHÁZ saját termékein kívül a hét minden napján másmás hazai alapanyagok bemutatója, kóstolója és vásárlása lesz biztosítva.
A hét minden napján lesz lehetőség Bíró Sándor gyenesdiási biokertész termékeinek vásárlására,
illetve egyeztetett időpontban kertészetének látogatására.
Szept. 28. hétfő: Hazai friss és feldolgozott, vákuumcsomagolt BIO húskészítmények (Hubai Kft,
Virágoskút Kft)
Szept. 29. kedd: ZÖLDHÁZ saját BIO termékeinek bemutatása (szendvicskrémek, pástétomok, tönköly
édes-sós ropogósok), kóstolója, kedvezményes vására családi étkeztetéshez, szállásadók részére.
Szept. 30. szerda: Hortobágyi Halnap
10 órától Hortobágyi friss és feldolgozott BIO halak bemutatója és vásárlási lehetősége
12 órától Hortobágyi halászlé bográcsból merítve
halfüstölés 12 órától busa, 15 órától amur (A frissen füstölt halak körettel a helyszínen fogyaszthatók)
Okt. 1. csütörtök:
15.30 előadás a Községháza Nagytermében (Gyenesdiás, Kossuth L. u . 97.)
Hazai BIO termelés, ellenőrzés, kereskedelmi kínálat
Bio termékek a vendéglátásban
Előadó: Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője

Zöldházban: Hazai BIO gyümölcslevek kóstolója, kedvezménye vására családok és
vendéglátóegységek részére (Bio Berta Kft; Hámori BIOFAKTÚRA; Horváth László ev., Konczili Anna )
Okt. 2. péntek:
11 órától rövid előadás a ZÖLDHÁZ reform-BIO vákuumcsomagolt készételek készítéséről,
felhasználási lehetőségeiről a családi és vendéglátóipari étkeztetésben
ALAKOR Bio búzasör kóstolója, kedvezményes vására

Okt. 3. szombat:
10 órától a Dobosi Pincészet borainak kóstolója és kedvezményes vásárlási lehetősége.
12 órától Bográcsos és grillételek vegetáriánusoknak, húsevőknek

A hét folyamán folyamatosan lehet vásárolni a partnerek termékeit, kedvezményesen azonban csak a
meghirdetett napokon.
- Molnár Biokertészet (Galgahévíz) paradicsom és paprikavásár

A partnerek lehetőségeikhez mérten személyesen is képviselni fogják termékeiket, igény esetén
lehetőség lesz a folyamatos ellátás megbeszélésére.
További információ:
Visontai Béla
ZÖLDHÁZ Bio Panzió
www.zoldhazec.hu, www.zoldhaz-biopanzio.hu
+36 30 946 9072

