Można próbować i kupować. W niedzielę kolejne Targi
Zdrowej Żywności
data aktualizacji: 2019.08.10

Wszystko zdrowe i smaczne, a do tego świeże. Przy ursynowskim ratuszu w niedzielę znów
staną kramy z miodami, wędlinami, serem i innymi produktami produkcji lokalnych
wytwórców. Podczas Targów Zdrowej Żywności - oprócz zrobienia zakupów - można będzie
też spróbować rzemieślniczych lodów.
Wszyscy, którzy cenią zdrowy tryb życia i przywiązują wagę do ekologicznej produkcji
żywności, powinni w niedzielę odwiedzić parking urzędu dzielnicy. Od 9:00 do 14:00 będzie można
kupić warzywa i owoce, dobrej jakości wędliny, nabiał, pieczywo i wiele innych ekologicznych
produktów.
- Pogoda zapowiada się świetna, zachęcam więc do zabrania własnej torby na zakupy oraz do
spaceru w niedzielny poranek. Spaceru zakończonego lodami i zakupami na targu - mówi Adrian
Piwko, organizator targów.
Nie zabraknie też domowych wypieków, będą też soki i zdrowa lemoniada. Poza tym:
kosmetyki, ręcznie wyrabiane mydło, zapachowe świece i wyroby zielarskie.
Targi Zdrowej Żywności na Ursynowie organizowane są z budżetu obywatelskiego. Projekt poparło
2758 osób. W tym roku zgłoszona została kontynuacja targów w 2020 roku. Jeśli mieszkańcy poprą
ten pomysł, to w przyszłym roku w sezonie wiosna-lato-jesień na parkingu przed ratuszem będzie aż

12 okazji zrobienia "zdrowych" zakupów.
Wstępna lista wystawców, którzy 11 sierpnia w godz. 9:00-14:00 otworzą swe stoiska przy ratuszu:
1. Kozia Zagroda Gospodarstwo Ekologiczne – serowarnia z hodowlą kóz
2. Robert Kurko – producent wędlin i kiełbas tradycyjnych
3. Warzyworki – producent worków do warzyw, owoców, woreczków do pieczywa i wosk owijek
4. Zen Jedz Zdrowo – catering wyrobów tradycyjnych
5. Śródborska Manufaktura Serów – gospodarstwo z hodowlą owiec
6. Topinamburowe Smaki – gospodarstwo z wyrobami z topinamburu z własnej uprawy
7. Renik – najlepsza mozzarella w Polsce powstaje pod Warszawą
8. 24 Fit Flow Society - Klub zdrowego stylu życia
9. Liść w szkle – producent lasu w słoiku
10. Swoja Mąka – dostawca czystych mąk i kasz z małych młynów
11. Zielona Dostawa – gospodarstwo z borówkami i warzywami uprawianymi naturalnie
12. Gospodarstwo ekologiczne Kazimierz Miąsek – z owocami i warzywami certyfikowanymi
ekologicznie
13. Producent tradycyjnego pieczywa na zakwasie
14. Dream Cream z lodami rzemieślniczymi
15. Kowal Dobre Jedzenie – z pierogami i domowymi wyrobami
16. Leśna Polana – mała serowarnia spod Warszawy
17. Manufaktura Wiejska Racibory - wyroby mleczne z własnego gospodarstwa
18. Orłowscy Domowa Spiżarnia – przetwory z owoców z własnego gospodarstwa
19. Orzechownia – warszawska manufaktura masła orzechowego
20. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie
21. Podlaski Słoik – przetwory z Podlasia
22. Pszczoły i My – gospodarstwo pszczelarskie Marka Gabrycha
Kolejne Targi Zdrowej Żywności: 15 września, 29 września, 13 października i 20 października.
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/mozna-probowac-i-kupowac-w-niedziele-kolejne-targi-zdrowej-zywnosci,12840.htm

