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Kdo je ekologický zem
ědělec?

Zákon přikazuje, že každá biopotravina i bioprodukt 
dostane tzv. certifikát a má právo používat ochrannou 
známku – biozebru. Žádný jiný výrobek, který není biozebrou označen, nesmí používat označení bio 
nebo eko.
(Certifikát je průkaz, dokument, který dokládá, že výrobek je skutečně vyroben šetrně, že pochází 
z produktů šetrného, ekologického zemědělství)

kde hledat informace o ekologickém zemědělství 
a biopotravinách?

jak poznáš biopotravinu?
Podle biozebry, kterou smí být  
     označeny pouze biopotraviny.

Například na:

  www.agronavigator.cz/ekozem    www.mze.cz 
  www.pro-bio.cz    www.biospotrebitel.cz 
  www.biopotraviny.info 
  www.mesicbiopotravin.cz
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Víš,

Víš,



 svá zvířata neuvazuje, nechává je volně pást a nedává jim léky-antibiotika a hormony pro rychlý růst, 
 stará se o půdu tak, aby byla zdravá a úrodná, aby z ní vyrůstaly zdravé rostliny, 

 proto hnojí jen kompostem a hnojem, nepoužívá žádná chemická hnojiva ani geneticky 
modifikované organizmy (tzv. Gmo),
 pečuje o čistotu vody, o krajinu, chrání ptáky, motýly i brouky,

 produkuje kvalitní suroviny pro výrobu zdravých potravin,
 své produkty označuje ochrannou známkou Bio, tzv. biozebrou.

Všichni jsme součástí přírody. Půda, rostliny, zvířata. 
         I my, lidé, pro které ekozemědělci 
                   produkují biopotraviny.

kdo je ekologický zemědělec?

že, když koupíš biopotraviny, 
podpoříš:

co jsou biopotraviny?

 vyrábějí se z kontrolovaných produktů 
     ekologického zemědělství,

 jsou označeny ochrannou známkou Bio,
 vyrábějí se šetrným způsobem,

 neobsahují umělá barviva a chemické látky, 
které zlepšujíjejich vůni a chu,

 neobsahují Gmo, zbytky léků a jedů.

má rád přírodu, ctí její zákony, a proto 
neohrožuje životní prostředí a hospodaří šetrně.

Jsou to zdravé, kvalitní potraviny.
 své vlastní zdraví a nemoci 

tě nenavštíví tak často
 zdravé, čisté a hezké životní prostředí

 pohodu zvířat chovaných bez týrání 
a v souladu s přírodou (anglicky welfare zvířat) 

 lidi na venkově, kterým ekologické zemědělství 
a výroba biopotravin dávají práci

Víš,

proč jíst biopotraviny?

 jsou zdravé, pocházejí ze zdravé přírody, 
zdravé půdy, zdravých rostlin a ze zdravých, 

spokojených zvířat
 jejich výroba je šetrná k životnímu prostředí

 mají lepší chu
 jsou přísně kontrolovány a vždy označeny značkou Bio

 mají vyšší obsah přírodních vitaminů, vlákniny 
i minerálních látek než potraviny vyrobené běžným, tzv. 

konvenčním způsobem
 neobsahují žádné chemické látky a Gmo

 neobsahují zbytky léků-antibiotik a hormony

Protože:
Víš,

Víš,

Víš, 


