Αντρϋασ Πϋρδικοσ τ΄

Δέκα λόγοι για να προτιμήςεισ βιολογικά προϊόντα
 Σα βιολογικϊ προώόντα…
1. Αποτελούν καθαρό τροφό, χωρύσ υπολεύμματα φυτοφαρμϊκων.
2. Έχουν υψηλό διατροφικό αξύα,η αληθινό αξύα των μεςογειακών προώόντων.
3. Έχουν γεύςη πραγματικό και γεμϊτη, αφου τα βιολογικϊ προώόντα ςυλλϋγονται όταν
εύναι ώριμα, ϊρα με όλεσ τισ γευςτικϋσ αξύεσ.
4. Έχουν εγγύηςη γνηςιότητασ, γιατύ ελϋγχονται και πιςτοποιούνται από εγκεκριμϋνουσ
οργανιςμούσ, που δύνουν τη ςφραγύδα τουσ μόνο ςτα γνόςια βιολογικϊ προώόντα.
5. Εύναι πϊντα φρϋςκα, αφού ςυλλϋγονται και πωλούνται μόνο ςτην “εποχό τουσ” και δεν
χρηςιμοποιούνται ςυντηρητικϊ για την διατόρηςό τουσ.
6. Περιϋχουν 40% περιςςότερα αντιοξειδωτικϊ με αποτϋλεςμα να προςτατεύουν τον
οργανιςμό από την εκδόλωςη ςοβαρών αςθενειών.
7. το να παραμϋνουν τα εδϊφη πϊντα γόνιμα, αφού λιπαύνονται με φυςικούσ τρόπουσ
ανακύκλωςησ οργανικών ουςιών και παραμϋνουν ζωντανϊ και γόνιμα.
8. τη διατόρηςη τησ αρμονύαs με τη φύςη. εβαςμόσ ςτισ ανϊγκεσ του φυτού και του
ζώου και όχι εντατικοπούηςη τησ παραγωγόσ με λιπϊςματα και ορμόνεσ.
9. την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, γιατύ ςτηρύζεισ την παραγωγό προώόντων χωρύσ
φυτοφϊρμακα και λιπϊςματα, που δηλητηριϊζουν τα νερϊ, το ϋδαφοσ, τα ωφϋλιμα ϋντομα
και τα πουλιϊ.
10. την ανϊπτυξη τησ υπαύθρου. Η βιολογικό γεωργύα ανούγει νϋεσ προοπτικϋσ
απαςχόληςησ για τουσ αγρότεσ, καθώσ τα διατροφικϊ αδιϋξοδα πληθαύνουν.


Πώσ αναγνωρίζονται
 Σα βιολογικϊ προώόντα μπορούν να αναγνωριςτούν από τισ ενδεύξεισ που φϋρουν
ςτη ςόμανςό τουσ (ετικϋτα) και το Πιςτοποιητικό Προώόντοσ που τα ςυνοδεύει.
 Κατϊ την αγορϊ ςυςκευαςμϋνων προώόντων, θα πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη

προςοχό ώςτε η ςυςκευαςύα τουσ να εύναι ϊθικτη (να μην ϋχει παραβιαςτεύ).
την ετικϋτα του προώόντοσ θα πρϋπει να φαύνονται τουλϊχιςτον οι παρακϊτω
ενδεύξεισ:
Η εμπορικό ονομαςύα του προώόντοσ και το ςτϊδιο πιςτοπούηςόσ του
(βιολογικού ςταδύου ό μεταβατικού ςταδύου).
Η επωνυμύα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και ο κωδικόσ πιςτοπούηςόσ τησ
επιχεύρηςησ που παραςκεύαςε, τυποπούηςε ό/και διακύνηςε το προώόν.
Ο Ευρωπαώκόσ Κωδικόσ και το λογότυπο του Οργανιςμού που ϋλεγξε και
πιςτοπούηςε την επιχεύρηςη, ώςτε να εύναι δυνατό να επιςημαύνει και να διακινεύ
το προώόν με αναφορϊ ςτο βιολογικό τρόπο παραγωγόσ (ο Ευρωπαώκόσ Κωδικόσ
του ΒΙΟ Ελλϊσ εύναι EL-03-BIO).
Σην προϋλευςη του προώόντοσ.



Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ!!!

