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„BIOTIKUM”

Biokonyha

é ve s a B i o k u l t ú r a !
Az időközben Magyar Biokultúra Szövetséggé terebélyesedett társadalmi szervezetnek jelenlegi vagy éppen közelmúltbéli történéseit viszonylag sokan és pontosan ismerik. A folyammá duzzadt csoportosulás
kezdeti forrásának létrejöttét, majd egyre sebesebb iramú patakjának
hol felszíni, hol rejtett folyamatait talán nem árt felidézni, az utókor
számára megörökíteni.
Noha az alakulás éppen harminc éve, 1983. november 15ére datálódik, az előzmények
ennél régebbre, egészen 1981re tehetők. Ekkor jelent meg

ugyanis Lelkes Lajos, az akkori
Mezőgazdasági Könyvkiadó
egyik vezetője gondozásában
Alwin Seifert 80 éves müncheni professzor munkája, a

„Kertészkedés mérgek nélkül” című könyvecske. Ezzel
szinte egyidőben indította el
sikeres rovatát Seléndy Szabolcs, a Kertészet-Szőlészet

Meghitt karácsonyi ünnepeket és az eljövendő új esztendőre békét,
boldogságot, jó egészséget kíván minden munkatársa
nevében a BioHolMi szerkesztősége!
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Ottóné, dr. Györff y Sándor,
Baji Béla stb.). Ez így ment egy
jó darabig, amíg Szabolcs panaszkodni nem kezdett, hogy
nem bír a rengeteg beérkező
levéllel. Ekkor fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hogy
a levelezgetés helyett érdemes lenne az érdeklődőket
egy csoportba terelve létrehozni egyfajta klubot, ahol
személyesen cserélhetnék ki
információikat, adhatnák át
tapasztalataikat. Mivel abban
az időben szabadúszóként a
Hi-Fi Magazin reklámmenedzsereként tevékenykedtem,
túláradó szabadidőmet a klub
szervezésére
fordíthattam.
Számtalan művelődési házból utasítottak el, mert nem
tudtam számszerű adatokkal
meggyőzni az „illetékeseket”
a vállalkozás várható sikeréről
(létszám, tagdíj stb.), mígnem
elvetődtem az V. kerületi Molnár utcában működő Belvárosi Ifjúsági Házba, ahol Pollák
László igazgató befogadott,
mondván, „úgyis számos
flúgos társaság vert már itt
tanyát, pl. az India Klub.” (Elnézést Bányai Gézától a klub
vezetőjétől, aki ma is a Böszörményi úti biobolt tulajdonosa,

– mert, hogy akkorra már ő is
gőzerővel agyalt a leendő klub
létrehozásán – de úgy gondolta, „aludjunk még rá egyet”.
Aztán néhány napi alvás
után közölte: rendben, nem
találtamjobbat. Így azután
Biokultúra néven indult a klub,

Dr. Márai Géza előadása
a háromnapos Biokultúra
Napokon 1989-ben

melynek előkészítő népszerűsítésébe dr. Mezei Ottóné
(Klárika) is derekasan kivette
Az első Biokultúra Nap 1988-ban.
a részét, hiszen antropozófiai
Díszvendég: Prof. Hardy Vogtmann
indíttatásánál fogva komoly
és Prof. Angelika Meier Plöger
levelező címlistával rendelkehetilap főszerkesztő helyettezett azok köréből, akik Rudolf
se „Biokertművelés” címen.
Steiner hitvallását követték,
Míg Lelkes Lajos döntését
melynek mezőgazdasági vetüalapvetően Peter Sowa dortlete, lényege a biodinamikus
mundi biokertész barátja insrendszer. Seléndy Szabolcs,
pirálta, addig Szabolcs szemét
felhasználva a szaklap népszebelgiumi rokonai irányították
rűségét (cca 50 000 példány!)
az akkor Nyugat-Európában
jó előre beharangozta a klub
egyre népszerűsödő
indulását.
témára. Jómagam peNovember 15-én
dig feleségemmel és
minden várakoelső, még apró gyerzást felülmúlóan
mekünkkel ez idő tájt
több mint 120-an
költöztünk Dunakeszorongtunk
az
szire egy nagymérealakuló ülésen. A
tű, de meglehetősen
ma is aktív, ismerelvadult kerttel bíró
tebb szereplők köházba.
zött találhatjuk a
A dolgok formálisan
Parádi házaspárt,
is összeértek. KezemVarga Géza parlabe került a könyv, előmenti képviselőt,
fizettem az újságot,
Orvos Máriát. Érezek alapján szorgal- Biopiknik a Molnár utcai Biokultúra Klubban 1985-ben telemszerűen jómasan megkezdtem
magam vállaltam a
a kert „átállítását”. Szinte min- de tényleg így hangzott.)
klubvezetői posztot, Szabolcs
den sikerült az első perctől fogSzóval meg volt a hely, de lett a technikai helyettes, hogy
va. Bíztam is benne, hiszen úgy még nem volt név.
legalább egy szakember is legondoltam, ha valaki 80 éveA reklámszakmában eltöl- gyen a csapatban. Klári néni
sen megír egy könyvet, csak tött évtized, no meg a szeren- vezette a biodinamikus szaknem fog hazudozni. Eközben cse segítségemre sietett. Egy, osztályt. Később csatlakozott
személyesen is találkoztam a német barátaimtól kapott a csapathoz dr. Györffy Sándor,
az egykori újságíró szövetség kertészeti árudai tájékoztató- majd prof. dr. Sárközy Péter is.
Gumó (Gutenberg Művelődési ban a következő fejezetcímek- A később megalakuló gyógyOtthon) kertbarát klubjában re bukkantam: Hydrokultur, növényszakosztály vezetésére
Seléndy Szabolccsal, aki éppen Biokultur. Mint a villám, csa- dr. Szenthelyi-Molnár István,
a biokertművelésről tartott pott agyamba a felismerés. a Mátyás templom plébánoelőadást. Rövid megismerke- Hát, mi más is lehetne a klub sa, az utolsó magyar tábori
désünk után felkért, hogy ta- neve, mint Biokultúra, amely lelkész vállalkozott. Szemépasztalataimról számoljak be túl a kertészeti kultúrán egyAz 1985-0s OMÉK-re épített
a lap hasábjain. Akkoriban már fajta szellemi műhelybölcsőjét
BNV Biokert
több szerző is közölt cikkeket is jelentette! Örömmel újságola lapban: Bős Attila, dr. Mezei tam Szabolcsnak a felfedezést
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lyét az estjeinken szokásosan
megjelenő „téglákon” kívül
az állami Egyházügyi Hivatal
spionjai is figyelték. Kéthetente tartottunk klubnapokat és
már a tél folyamán megterveztettük a klub emblémáját,
amely úgy látszik megtetszhetett az évekkel később létrejött MSZP-nek, mert szegfűs
logója kísértetiesen hasonlít a
Biokultúráéra. A klubnapokon
elhangzott előadások írásbeli
anyagát „tájékoztató” körlevélben postán küldtük vidéki
tagjainknak. Emlékszem az
estékre, amikor a gyerekek elalvása után az asztalon tengernyi borítékba postáztuk feleségemmel, dr. Zsári Zsuzsával
az elküldendő anyagokat.
A tájékozató megjelentetése sem volt egyszerű (számítógép még nem lévén), egy
óbudai leíróirodában gépelték
kutyanyelvekre (hasábokra)
a szöveget, amelyeket nagy
A/3-as ívekre felragasztva kicsinyített le a dr. Zelnik József
által ingyen rendelkezésünkre
bocsátott házinyomda a Népművelési Intézetben. Ott stencilen nyomtatták ki a kb. 300
példányban készülő „újságot”.
A klub remekül működött, de
szerettünk volna jogi személyiséggé válni, azaz egyesületet
alakítani. Abban az időben az
ilyenhez patrónusi felügyelet
kellett, azaz valamelyik minisztériumnak kellett (volna) felelősséget vállalni a tevékenységünkért. A MÉM (ma VM)
szóba sem jöhetett, hiszen
úgy tekintettek ránk, mint
akik a szocialista mezőgazdaság lerohasztásán fáradozunk
(később lerohadt az magától

is). Maradt volna a Környezetvédelmi Minisztérium, ahol
azonban Rakonczai Zoltán államtitkár mereven elzárkózott
a befogadástól. Egyetlen drukkerünk Persányi Miklós (ma az
Állatkert főigazgatója) volt,
aki főosztályvezetőként szimpatizált tevékenységünkkel.

A Biokert létrehozásának
ötlete Seléndy Szabolcstól
származott, aki évfolyamtársával Rachler Emőkével egy
látványos, a biokertművelés
minden elemét bemutató
házkörüli kertet tervezett a
BNV területére. Hogy a százezres tömeg ne tapossa le a
kertet, egy felette
átívelő hídon lehetett
megtekinteni
a
domboságyat,
komposzttelepet, a
veg yeskultúr ákat,
palántanevelőt stb.
Ott a hídon teljesítettek
önkéntes
szolgálatot a klub aktivistái, akik rendületlenül válaszoltak
Biokultúra vezetőségi ülés a 80-as
a laikus kérdésekre.
években (balról jobbra: Frühwald Ferenc,
A híd lábánál felállíProf. Sárközy Péter, Seléndy Szabolcs)
tott standon pedig
Parádi Bandiék és
Pontosan úgy, mint dr. Sólyom Radwány Tamás néhai sógoLászló – akihez feleségem, rom toborozták az újabb tagomint szakmabeli jogász nyert kat – sikerrel.
találkozót az ELTE tanszékén,
Az OMÉK kiállítást megés akinek ötletei nagyban se- nézte Peter Grosch is, aki
gítettek az állampárti szűk abban az időben a Bioland
lehetőségek
kiaknázásában Szövetség elnöke volt Nyugat-
–, nevezetesen abban, hogy Németországban (ma a legne akarjunk rögtön országos patinásabb német ellenőrzőegyesületté alakulni, hiszen szervezet, a BCS tulajdonosa).
a hatalom potenciális ellen- Rögtön barátságot kötöttem
ségképet látna benne, hanem vele, aki hívott, menjek ki egy
„fű alatt” kerületihatókörrel kis tanulmányútra. No, azért
hozzunk létre egy egyesüle- az nem volt olyan egyszerű
tet. Így is lett, amire igen nagy akkortájt, de 1986-ban a még
szükségünk is volt, hiszen te- nyomdaszagú, kék útlevelemvékenységünk feszegette a ko- mel, a családi költségvetés terrábbi kereteket. Például a Mű- hére kiutaztam két hétre. Peter
velődési Ház nemigen tudta, mint valamicsodabogarat vitt
hogyan számolja el a részére körbe az akkori bioapostolok
kiállított 3 db talicskáról szóló- szentélyeibe. Ítt találkoztam
számlát, amelyet az 1985-ben prof. Hartmut Vogtmannal,
megrendezett OMÉK-ra meg- a FIBL alapítójával, az IFOAM
épített Biokerthez volt szüksé- tiszteletbeli elnökével, prof.
ges használnunk.
Angelika Meier Plögerrel, a

termelési
feltételrendszert,
amelynek alapján megkezdtük
a bejelentkezett biotermelők
ellenőrzését. Az IFOAM el is fogadta minősítésünket. A belső
rendszer egymástól független
csoportok összehangolt működésén alapult. A szakmai
bizottság felelt a feltételrendszer korszerűsítéséért, az ellenőrző bizottság végezte az
ellenőrzéseket, vezetője dr.
Györffy Sándor, majd az eredmények beérkezése után a
minősítő bizottság döntött a
certifikát odaítéléséről.
A külföldi utazások szűk
lehetőségei ellenére több tanulmányutat szerveztünk. Az
elsőt Seléndy Szabolcs Bős
Attilával karöltve Ausztriába
indította, melyen sajnos nem
tudtam részt venni, akkor
született ugyanis harmadik
gyermekem. A program jelentős helyszíne Marianus Rath
biogazdasága volt, az eseményt a Televízió is rögzítette.
1987-ben jómagam szerveztem
túrát mintegy 45 fő számára
Nyugat-Németországba, ahol
az előző évben kialakított baráti kapcsolatok révén számos
gazdaságot, kutatóhelyet látogattunk meg. Itt volt házigazdánk Robert Dax, a Naturland
akkori gazdasági igazgatója,
akinek később nagy szerepe
volt az első ökopiac ötletének megvalósításában. A rákövetkező évben az IFOAM
svájci emblematikus fi gurája,
dr.Rainer Bächi meghívására
és szervezésében Észak-Svájc
főként biodinamikus gazdaságait, fogyatékkal élő emberek

Az IFOAM VIII. Tudományos Világkonferenciájának megnyitója
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1990-ben
A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓK IRÁNYTŰJE
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Svájci Biokultúra tanulmányút 1988-ban

Fuldai kutatóintézet profes�szorával és nem utolsósorban
Bernward Geierrel, aki akkoriban a Witzenhauseni Egyetem friss doktoranduszaként
látott vendégül néhány napra
házában, nem sokkal azelőtt,
hogy az IFOAM kaliforniai világkonferenciáján főtitkárrá
választották volna. Módom
volt résztvenni Würzburgban
az Első Német Környezetvédelmi Napon, egy óriási utcai
fiesztán, amelynek élményei
több későbbi Biokultúra rendezvényen is testet öltöttek.
Prof. Vogtman (Hardy) 140 kilójával barátságosan hátba vágva ajánlotta, hogy tagdíjkötele
zettség nélkül azonnal felveszi
a Biokultúrát az IFOAM-ba teljes jogú tagként. Mondhatom,
nagy volt az öröm és ez a jeles
momentum további sikerek
bölcsője is volt.
1987-re végre egyesületté
váltunk, ahol a közgyűlés elnöknek választott, nemzetközi kapcsolataink pedig tovább bővültek. Tagjai lettünk
a WWOOF nemzetközi szervezetnek, amelybe befogadásunkat még az alapító Sue
Coppard jegyezte. Segítségükkel több gyakornokot tudtunk
kiküldeni a világba, többek között Jávor András és Jávor (ma
Oszlánszky) Enikőt, akik hazatérve biogazda praktikákkal
gazdagították az egyesületet.
Megalakultak helyi csoportjaink, nem csupán országon belül, hanem a környező országok magyarlakta vidékein is.
Elkészítettük az IFOAM
Basic Standardjén alapuló bio
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kertészeteit látogattuk, öko
fesztivál, bionagykereskedé
sek és kutatóintézeti látogatások tették felejthetetlenné a
kirándulást. 1988-ban nyugateurópai mintára kialakítottam
a Biokultúra Napok rendsze-

hogy „akinek nincs pénze, ne vista. A Biokultúra
akarjon konferenciát szervez- Napok egyre népni”. Azonban a Jóisten immár szerűbb és egyre
sokadszorra is mellénk állt! Dr. tartalmasabb lett.
Béres József és Kósa Ferenc 1989-ben például
filmrendező elsöprő sikerű már három napig
klubbéli előadásának nyom- tartott a svábhetatott verzió- gyi Agrohotel-ben
ját Domokos amit a köznyelv
Imre még HiFi csak „paraszthil
m a g a z i n o s tonnak”
hívott.
t ö r d e l ő s z e r- Itt tartotta soros
kesztő bará- ülését az IFOAM
tom segítsé- Igazgatótanácsa Az IFOAM becsületrend kitüntetettjei 1992,
gével sikerült is, amelynek tag- Sao Paolo. (jobbról a második: Frühwald Ferenc)
kiadnom és a jává választottak
H e r b á r i á v a l rögtön a rendezés jogának vők még ma is nosztalgiával
kötött együtt elnyerése után. Fantasztikus emlékeznek az eseményre.
működési szer- embereket ismerhettem meg
Időközben nyíltak bioboltok
Egyeztetés a magyarországi bioellenőrzés
ződés folytán a világ minden tájából verbu- is. Talán legelőször a Natura
átadásáról a SEC részéről a Biokultúrának
s i k e r e s e n válódott grémiumban, töb- GT mintaboltja a Krisztina kör(jobbra: Dr. Györffy Sándor)
ér tékesíteni. bek között a későbbi IFOAM úton, másodiknak az enyém
Ez jelentette elnököt, az amerikai Thomas a Bécsi úton, két hónappal
rét, melynek első alkalommal
B. Hardingot. Az később Varga Gézáé az Ötvös
a „Selyemgombolyító” adott
Igazgatót anács utcában. A friss áru eljuttaotthont. Abban az időben
részvétele a III. tása ezekbe a boltokba kissé
Zelnik József felajánlásából az
Biokultúra Napok nehézkesnek tűnt, ezért épegyesület székhelye és irodája
rendezvényének pen a bajoroszági Naturland
is ebben a gyönyörű műemlékegyik napirendjé- Szövetség mintájára megszerépületben lelt otthonra. Az I.
nek szólt, mely a veztem az első ökopiacot az
Biokultúra Napoknak, amely
Világkonferencia akkori Török utcai Biokultúra
két napig tartott, illusztris vens z e r v e z é s é n e k iroda közvetlen helyszínén az
dégek is látogatói voltak: prof.
akkori állapotá- azóta is könyvtárként működő
Vogtmann, az IFOAM tiszteval foglalkozott. helyiség előtti szabad téren. A
letbeli elnöke, a SKAL (akkor
Akkor sem bíztak nyitó ünnepségre 1991 nyarán
még S.E.C.)holland ellenőrző
túlzottan
ben- került sor, amihez Robert Dax
szervezet, németországi és A hazai bioellenőrzés függetlenné válása.
nünk,
magya- (éppen nemrégiben elhunyt)
holland szaktanácsadók is Megyegyezés ratifikálása az ellenőrzés teljes
rokban. Végül is jóbarátom klasszikus fahorelőadást tartottak, este pe- átvételéről a SEC-től (balra: Frühwald Ferenc) az IFOAM VIII. dós biosört ütött csapra egy
dig jóleső borozgatás közben
Tudományos Vi- remek rezesbanda zenéjére.
Vogtmann professzor megle- a startpénzt a Világpő javaslattal állt elő, amelyet konferencia megrenörömmel nyugtáztunk, Gyene dezéséhez,
melynek
Gyöngyvér frissen debütált oroszlánrészét mindfőtitkárunkkal együtt. A javas- össze hárman végezlat nem volt más, minthogy a tük: Gyene Gyöngyvér,
Biokultúra pályázza meg a kö- Mészáros Zsolt és jóvetkező IFOAM világkonferen- magam, az időközben
cia rendezési jogát. A szót tett a
Környezetvédelmi
követte. December végén az Minisztérium által mégIFOAM anyagi támogatásával iscsak
segítségként
elrepültem Burkina Faso-ba, felajánlott Arany Jáahol Ouagadougou-ban tartották a VII. világkonferenciát és
ahol angol nyelvű prezentáciTörök utcai ökopiac 1995-ben
óval kellett megmérkőznöm
Ausztrália angol anyanyelvű
képviselőjével a rendezés jol á g k o n f e r e n c i á j a Ez alapozta meg az Ökopiac
gáért. Szoros küzdelemben véóriási sikerrel, 750 későbbi legendás sikerét. Ezek
gül miénk lett a rendezés joga.
regisztrált résztve- után lemondtam a Biokultúra
A neheze viszont csak ezután
vővel zajlott 1990 Egyesület elnöki posztjáról,
következett, hiszen a rendezaugusztusában, az utódomnak Seléndy Szabolvény előfinanszírozási rendakkori nevén Marx csot javasolva. Életem egyik,
szerben működött, nekünk vi- nos utcai irodában. A szerve- Károly Közgazdaságtudomá- ha talán nem a legszebb időszont egy fillérünk sem volt rá. zés végső fázisában további nyi Egyetemen. Öt szervezett szakát jelentette ez a közel tíz
Az akkori minisztérium akkori segítséget nyújtott Seléndy országjáró túrát indítottunk, év, amely a Biokultúra mozkommunista miniszterhelyet- Szabolcs, Kőrös Tibor, az egye- melyek mindegyike egy-egy galmi részének „aranykorát”
tese, Papócsi László azzal a ci- sület vezetőségének tagjai, va- biogazdaság bemutatását is jelentette.
nikus kijelentéssel oktatott ki, lamint nagyon sok lelkes akti- magában foglalta. A résztveFrühwald Ferenc
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ESEMÉNY

30 ÉVES A BIOKULTÚRA
Bensőséges hangulatú megemlékezésre és az ebből fakadó további töltekezésre gyülekezett jó félszáz résztvevő a Csörsz utcai ökopiacnak is otthont adó MOM Művelődési kozpontban a
Biokultúra Szövetség XXVI. Biokultúra Napján.
A fővédnök Fazekas Sándor miniszter távollétében Tóth Katalin helyettes államtitkár asszony ünnepi köszöntőjén túl előadásában a készülő Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás
Fejlesztéséről című programról beszélt.
A Biokultúra 30 éves történetét a korábbi elnökök (Frühwald
Ferenc, Seléndy Szabolcs, Márai Géza, Solti Gábor) saját elnöki
idejük sorrendjében elevenítették fel, majd sor került napjaink
aktuális feladatainak ismertetésére, melyek között kiemelkedő
jelentőségű a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által felkarolt fiatal gazda program, melynek témafelelőse ifj.Hubai Imre.
Györffy Sándor a Szövetség doyenje „Csak a szépre emlékezem” mottóval kommentálta a szervezet történéseit bemutató
videoösszeállítást.
Külön előadás szólt a kiskerti biogazdálkodás lehetőségeiről, illetve a napjainkban egyre fontosabbá váló közétkeztetés kérdéseiről, melyekről Mezei Mihály valamint Szántosi Attila beszélt.
A rendezvényt kulturális program is színesítette, melynek
fénypontját egy virtuóz zongoradarab előadása jelentette a
mindössze 18 éves Ránki Fülöp nívódíjas zongorista dinamikus
tolmácsolásában.
Az idén is megrendezésre került az Év Bioterméke versenyprogram, melynek győztesei a különböző kategóriákban:
Állati termékek
Tarnamenti 2000 Kft.: mangalica paraszt májas
Zöldség-gyümölcs
Első híd Kft.: szedernektár agávéval:
Gabonafélék-sütőipari termékek
Biofalatok Kft.: túrósbéles
Egyéb termékek
Biogold natúr Kft.: natúr tökmagolaj
Közönségdíj
Zabodál Imre: mandulavaj
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Az igazat megvallva nem volt eseménytelen az év. Bio szempontból különösen. Kezdjük mindjárt az év számunkra legjelesebb
eseményével, a mozgalom kerek évfordulós születésnapjával,
mely tematizálja jelen lapszámunkat. Nem úgy a közvéleményt
és még kevésbé a nagypolitikát. Őszintén szólva nem is nagyon
vártuk. Hozzá vagyunk ugyanis szokva. Azért, ha kissé belterjesen is, de legalább családiasan ünnepeltük a 30-ik születésnapot.
Áll a bál, zeng a ház Kishantos ügyében. Pro és kontra érvek,
ellenérvek, jogszabályra és koncenpcióra történő hivatkozás
az egyik oldalon, méltányosságra, ethosra a másikon. Ámbár
az semmiképpen nem fér bele az ethos auraburkába, amint a
Szabad Föld tolmácsolta Kishantos összeesküvés elméletét az
ÖMKi) területszerzését illetően hivatkozva az ÖMKi igazgatóas�szonya és a Lévai Anikó állítólagos baráti viszonyára. Reméljük,
csitul a vihar és nem kell majd senkinek bíróságra rohangálnia.
Történtek aztán csuda dolgok is! Nagyszabású elképzelésként
bio logisztikai központ, nagybani lerakattal, kiskereskedelmi beszerzőközponttal épül az M0 közvetlen elérhetőségében. Erről
is olvashatnak a lapunk iránt érdeklődők. Csakúgy, mint a legna-

gyobb kapacitású és kínálatú kizárólag bio! webáruházról, amely
már működik, vagy éppen a Mediline új egészségpalotájáról, ahol
a kor kihivásának engedve ún. „Drive in” autós bio gyorsfaloda
is várja a biovásárlókat, egyelőre nem a pesti oldalon, hanem a
Hűvösvölgyben. Érezhetően megmozdult valami, a kereskedők
úgy látszik szimatot kaptak egy növekvő vásárlási kedv előszeléből. A kormányzat - igaz csigalassúsággal és kissé tétován – de
mégiscsak nekilátott a Nemzeti Bio Akcióterv összerakásához.
Tíz évvel ezelőtt kellett volna. A mai vízió sem madártávlatú,
mindössze 300.000 hektárt prognosztizál az elkövetkezendő tíz
évre, ami inkább megmosolyogtató.
Ilyen istenadta természeti adottságokkal inkább a fél –és egymillió hektár körül lenne az ideális bio területnagyság. Ha a cél a
népesség egészségmegőrzése lenne, nem pedig valamiféle szánalmas export vergődés.
Frühwald Ferenc
felelős szerkesztő

Bio kék áfonya
Bio málna
Bio meggy, magozott
Bio piros ribizli
Bio szamóca
Bio szeder
Bio szilva, felezett

BIOHUNGARICUM KFT.: 5540 Szarvas, Külterület 030/2
Tel.: +36 66 312 681 • www.biohungaricum.com

Bio spenót
Bio karfiolrózsa
Bio brokkoli rózsa
Bio zöldbab, vágott
Bio főzőtök, gyalult
Bio tavaszi zöldségkeverék
Bio csemegekukorica, morzsolt
Bio luxemburgi zöldségkeverék
Bio mexikói zöldségkeverék
Bio franciasaláta alap
Bio zöldborsó, zsenge
Bio sárgarépakocka
Bio sütőtökkocka
Bio csirke és bio kacsa

Értékesítési hely: MOM-PARK Biopiac
1124 Budapest, Csőrsz utca 18.
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Számadás-számvetés

Magyarországon az EU27 átlagához képest csak fele akkora az ökológiai művelés alatt álló földterületek aránya (2,5%). Ennek növeléséhez elengedhetetlen a gyakorlat-központú kutatás és a
hazai eredményeken alapuló szaktanácsadás.

Alacsony az ökológiailag
művelt terület aránya
Biodiverzitás Stratégiával és
a Nemzeti Környezetvédelmi
Programmal párhuzamosan
készül, melyek egymást erősítik. A stratégiák közös fontos
eleme az ország GMO mentességének megőrzése.
Prof. Urs Niggli, a svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (Forschungsinstitut für

formációkat a hallgatósággal,
amely 2014-től a fenntartható
mezőgazdasági termelés fejlesztésének új eszköze lesz.
A kávészünettel párhuzamosan rendezett sajtótájékoztatón Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi
ügyvezetője az ökológiai mezőgazdaság hazai helyzetéről
számolt be. Magyarországon

HÍREK

Több mint 250-en vettek részt
az Ökológiai Szakmapolitikai
Csúcs 2013 elnevezésű rendezvényen, melyet az ÖMKi 2013.
október 9-én a Parlament
épületében szervezett. A Felsőházi teremben Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke
köszöntötte a konferenciát.
Fazekas Sándor vidékfejlesz-

tési miniszter képviseletében
Tóth Katalin helyettes államtitkár megnyitó beszédében
hangsúlyozta, hogy a Nemzeti
Ökogazdálkodási Akcióterv kidolgozása a végéhez közeledik. A dokumentum a Nemzeti
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biologischen Landbau – FiBL)
igazgatója és Marco Schlüter,
az IFOAM EU igazgatója az
ökológiai mezőgazdasági kutatások és a vidékfejlesztési
szakpolitika legújabb európai
fejleményeiről
tájékoztatta
a résztvevőket,
hangsúlyt fektetve a 2014-2020-as
tervezési időszak
várható
támogatásaira. Lukáš
Víšek az Európai
Bizottság Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés ágazatát képviselte
a rendezvényen
és az Európai
Innovációs Partnerségről osztott
meg értékes in-

az EU27 átlagához képest csak
fele akkora az ökológiai művelés alatt álló földterületek aránya (2,5%). Ennek növeléséhez
elengedhetetlen a gyakorlatközpontú kutatás és a hazai
eredményeken alapuló szaktanácsadás. Dr. Solti Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók
Szövetsége (KÖSZ) elnöke

BioHolMi
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hangsúlyozta, hogy határokon
átnyúló együttműködésre van
szükség a térség ökológiai termelőinek segítése érdekében.
A sajtótájékoztatót követő előadásában Dr. Solti az ökológiai
feltételrendszer, a támogatások és a piacfejlesztés nemzetközi összehangolását sürgette.
Ékes József parlamenti képviselő a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács munkáját
mutatta be a résztvevőknek,
majd Dr. Drexler Dóra tartott
előadást a hazai ökológiai mezőgazdaság innovációjáról. A
hallgatóság megismerhette az
on-farm kutatás egyes új eredményeit, mint például a kísérletek során vizsgált burgonya
és búza fajták ökológiai körülmények között nyújtott teljesítményét, és a hazai termelők
számára leginkább megfelelő
fajtákat.
Az előadásokat a közönség
rövid kérdései, hozzászólásai
követték, majd a program a
Parlament épületének megtekintésével folytatódott.

INGYENE S ÖKOM AG A ZIN
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Brüsszelben 10 éves megalakulását ünnepelte az Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak
Nemzetközi
Szövetségének
Európai Regionális Csoportja, az IFOAM EU. Az ebből az
alkalomból tartott szakmai
konferencia témája az EU új
mezőgazdasági programjának
(KAP) politikai és jogi keretrendszere volt. A programon
mintegy százötvenen vettek
részt. Első nap aktuális szakmapolitikai kérdésekről hallhattak eszmecserét a jelenlévők az Európai Parlament és
szakbizottságok képviselőitől.
A rendezvény másnapján az
IFOAM EU jelentős személyiségei foglalták össze a csoport
10 éves tevékenységét, míg az
utolsó napon a jövőbeli tervekről, a következő évtized víziójáról tartottak műhelymunkát
a résztvevők.

Az IFOAM EU igazgatója,
Marco Schlüter 10 évvel ezelőtt
egyedül kezdte azt a brüsszeli
szakmai hálózatépítési és lobbi munkát, amit ma már 15 fős
csapatával együtt végez professzionális módon
és
mindenekelőtt
sikeresen. Az európai döntéshozók és
bizottságok is rendszeresen kikérik a
véleményét. A rendezvényen többször
elhangzott, hogy a
bio szektor már nem
csak egy kis piaci rést képvisel,
hanem gyorsan fejlődő sikertörténet, és az európai piacon
a termelés szinte nem tud lépést tartani a kereslettel. Joao
Onofre, az Európai Bizottság
ökológiai
mezőgazdaságért
felelős tagja azonban arra figyelmeztetett, hogy a fogyasz-

tók bizalmát kicsit sem szabad
megingatni a gyors fejlődés
során, vagyis fontosak az új
szabályzatok és azok megfelelő alkalmazása. Az európai öko
jogszabály most folyó felülvizsgálata eredményeként létrehozott új szakpolitikai keretrendszer bemutatását 2014 elejére

tervezik. A rendezvény estéin
a szervezők a 10 éves jubileum
megünneplésére is sort kerítettek, természetesen bio ételek és italok társaságában.
Egyedüli magyar résztvevőként a hazai ökogazdálkodást
Heim Ildikó, okleveles közgazdász az ÖMKi projekt menedzsere kép
viselte, ezzel is
erősítve a hazai bio ágazat
kapcsolatát az európai döntéshozatallal. Marco Schlüter
IFOAM EU igazgató az ÖMKi
meghívására idén októberben
részt vett a budapesti Ökológiai Szakmapolitikai Csúcson,
melyről előző cikkünkben olvashatnak.

Organic Mission bukta:
100 MILLIÓS BÍRSÁG, 4440 BECSAPOTT MLM-TAG
100 millió forintos piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az
Organic Mission Ltd-t.
100 millió forintos piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) az
Organic Mission Ltd-t, ugyanis a
cég engedély nélkül értékesített
bemutatóra szóló kötvényeket
és jövőbeni tulajdonszerzési
jogra való lehetőséget biztosító, szintén bemutatóra szóló
értékpapírokat (warrantokat).
A hatóság súlyosbító körülményként értékelte az eljárása
során feltárt befektetői kör és
pénzeszköz nagyságát, és azt is,
hogy – az átlátható, megfelelő
tájékoztatás csorbulásával – jelentősen sérült a piaci szereplők
joga a megfelelő befektetési
döntés meghozatalához. A dolog érdekessége, hogy PSZÁF

már 2012-ben felvette az
Organic Missiont azon cégek feketelistájára, amelyek megfelelő engedélyek hiányában végeznek tőkepiaci tevékenységet.
Az Organic Mission neve a
pénzügyi befektetőkön kívül
sokaknak ismerős lehet, hiszen
kozmetikumaikat és étrend-kiegészítőiket Magyarországon is
kiterjedt MLM-hálózat értékesítette, és a hálózat tagjai vásárolhattak a szóban forgó értékpapírokból és kötvényekből. Az
Organic Mission hálózatához
több ismert személy is csatlakozott, így például Bálint Antónia
korábbi szépségkirálynő is igazgatói posztot ért el benne, míg
Tonk Emil, a Magyar Marketing
Szövetség alapítója és egyik vezetője a cég Felügyelő Bizottságának tagjaként “égette” meg
magát a botrányok miatt. Az

értékpapírokból összességében
legalább 4440 magyar, cseh és
szlovák állampolgár vásárolt. Az
MNB kiadott közleményében az
áll, hogy a jogszabályi rendelkezés értelmében a befektetőknek okozott kárért a kibocsátó
és a forgalmazó egyetemlegesen felel.
Forrás: Eco.hu

A BioHolMi több mint két
éve felhívta a hazai bio ellenőrző szervezetek figyelmét
a csalárd névhasználatra,
de jogi lehetőségeik híján
tehetetlenek voltak, így a
cég több biofogyasztót is
meg tudott téveszteni!

Biohírek
az InfoRádióban!
Hallgassa az InfoRádió Tálaló című műsorát
minden szombaton 11.30-kor, vagy olvassa el
az információkat a www.inforadio.hu hírportálon.
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10 éves az IFOAM EU –
Ünnepi konferencia

ESEMÉNY

ICOAS 2013: NEMZETKÖZI ÖKOLÓGIAI MEZŐGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
Az ICOAS 2013 hatalmas siker
volt! Kezdve az Ökológiai Szakmapolitikai Csúccsal, melyre
Budapesten, a Parlament épületében került sor, az Egerben
tartott kétnapos tudományos
ülésen keresztül, egészen az
ÖMKi on-farm kutatásait is bemutató kirándulásig, az ICOAS
négy napja Magyarországot a
nemzetközi szakmai érdeklődés középpontjába helyezte.
Az egri tudományos ülésen
négy kontinens kutatói mintegy 35 szekcióban mutatták be
legújabb eredményeiket, ezzel
is példázva, hogy az ökológiai
mezőgazdálkodás világszerte a tudományos érdeklődés
homlokterébe került.
A konferencia főszervezője
az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) volt, amely
együttműködésben a Cseh Ökológiai Gazdálkodási Technológiai Platformmal (CTPOA) idén
a Cél a fenntarthatóság – Élelmiszer biztonság, Biodiverzitás
és Klímaváltozás főcímmel
tartotta meg a két évenként
megrendezésre kerülő ICOAS-t.
A konferencia program két
plenáris előadást, három párhuzamos szekció sorozatot és
egy, a mezőgazdasági üzemek
biodiverzitás-felmérését tárgyaló szimpóziumot tartalmazott.
Ezen felül a poszter szekcióban
közel 35 kutatást mutattak be
a résztvevők. A tudományos

ülésen összesen mintegy 120 fő
vett részt.
A párhuzamos szekciók „A”
ága alatt az ökológiai gazdálkodók környezeti hozzáállásáról
és prioritásairól, az ökológiai
gazdálkodás során alkalmazható új technológiákról és a kutatást a gyakorlattal összekötő
tudományos munkáról hangzottak el előadások. A „B” ág
előadásai az ökológiai állattartást, ökológiai növénynemesí-

tés és fenntartás, a fenntartható élelmiszerlánc
kérdéseit, valamint az
ökológiai gazdálkodók
képzését járták körül. A
„C” ág előadásai a gyakorlat-központú kutatás, a kockázat megelőzés, ökológiai minőség
biztosítás és élelmiszer
biztonság, valamint a
mezőgazdasági gyakorlat javítása céljából alkalmazott
fenntarthatósági
felvételezések témaköreit taglalták. A
résztvevők az előadások után
aktív párbeszédet folytattak az
előadókkal, kihasználva a személyes találkozás és a szakmai
eszmecsere lehetőségét.
A nyitó plenáris ülésen a svájci Ökológiai Mezőgazdasági
Kutatóintézettől (FiBL) Prof.
Dr. Urs Niggli az ökológiai gazdálkodás új víziójáról beszélt.

A Beauveria bassiana hatóanyagú szer on-farm
tesztelése folytatódik az ÖMKi-ben (2013)
Egy hatóanyag eredményességét célszerű több éven át tesztelni a különböző környezeti körülmények végett, ezért a 2012-ben elkezdett on-farm vizsgálatokat 2013-ban folytatjuk négy
különböző helyszínen az országban.
A tavalyi módszertanhoz hasonlóan, a vizsgálat során a cseresznye ültetvényekbe illatcsalétekkel ellátott színcsapdát helyezünk ki a rajzás megfigyelésére. A rajzás megindulásakor
kezdjük a Beauveria bassiana-val való kezelést, amit azután hetente ajánlott elvégezni. A
kísérletben a szer kétféle töménysége szerepel, kontrollként pedig a Vektafid A-t használjuk. Külföldi vizsgálatok alapján a szer hatékonysága nagyban függ a páratartalomtól és
napsugárzástól, ezért 2013-ban meteorológiai állomásokat is kihelyeztünk az ültetvényekbe.
A kísérlet értékelése gazdaságonként és parcellánként történik a termés fertőzöttségének
vizsgálatával.
Az on-farm kísérletben résztvevő partnerek, gazdaságok 2013-ban:
Jenei István (Mátészalka), Jázi Mezőgazdasági Termelő Bt.
Kazinczy József (Nyírbogdány), magángazdaság
Zabodál Imre (Kistarcsa), magángazdaság, Biokultúra Középmagyarországi Egyesület
Tóth László (Lövőpetri), önkormányzat
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A FiBL immár 40 éve élen jár
az ökológiai gazdálkodás kutatásában, de továbbra is fontosnak tartja a közvélemény
és a piaci szereplők tájékoztatását és bevonását a tudományos munkába ahhoz, hogy az
ökológiai termelés mindenhol
meghatározó jelentőségűvé
váljon. Prof. Niggli az ökológiai
gazdálkodásban rejlő változatosság (diverzitás) hangsúlyozására és kutatására hívta fel
a figyelmet. Továbbá a rendelkezésünkre álló hagyományos
tudás és eszközök újragondolását és továbbfejlesztését sürgette annak érdekében, hogy
az ökológiai ágazat továbbra
is a mezőgazdaság leginnovatívabb szegmense maradjon.
Prof. Dr. Székács András, a
Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
igazgatója a második napon
tartott plenáris előadásában
az ökológiai gazdálkodást érintő külső kockázatokról, azok
gyakorlati következményeiről
és élelmiszer biztonságot érintő hatásairól beszélt. Kiterjedt
vizsgálati eredményeket mutatott be a hazai talaj- és vízszennyezési felmérésekből. Az
éveken keresztül kimutatott jelentős szermaradvány értékek
fényében megkérdőjelezte a
szintetikus növényvédőszerek
használatát. Míg az ökológiai
gazdálkodás jelentősen lecsökkenti mind a termőhelyen, mind
az azon kívüli élelmiszerszen�nyeződés esélyét – beleértve
ebbe a mikotoxin szennyeződéseket is – a környezetben
ott lévő szermaradványok a
jövőben fokozott jelentőséget
kaphatnak például az ökológiai
termelésre való átállás során.
A tudományos program
mellett az ICOAS kulturális és
gasztronómiai ajánlatát is nagy
érdeklődéssel fogadták a résztvevők. Az október 9-ei üdvözlő
fogadás és a péntek esti gála
vacsora is lehetőséget adott az
egri Gajdos Pincészet díjnyertes
ökológiai borainak megízlelésére. Adorján Tamás, a cég menedzsere mindkét alkalommal
hozzáértő bemutatót tartott.
A csütörtök estét a vendégek
a noszvaji Thummerer pincé-
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szetben töltötték, vacsorával
egybekötött pincelátogatás és
borkóstolás keretében.
Az ICOAS szakmai kirándulással zárult, mely során a résztvevők megtekintették az ÖMKi
szőlősorköz gyepesítési kísérleteit két tokaji helyszínen. A
látogatás egyben lehetőséget
biztosított a résztvevő pincészetek meglátogatására és az
UNESCO Világörökség listán is
elismert tokaji táj megismerésére. Az abaújszántói ökológiai
és egyben biodinamikus tanúsítású Pendits Pincészet területén Donkó Ádám (ÖMKi) bemutatta a fajgazdag sorköztakaró
növények keverékeit vizsgáló
kutatást, mely jelenleg második
évében jár. A tulajdonos, WilleBaumkauff Márta, aki egyben
a Vindependent családi borászati érdekképviseleti szervezet ökológiai szekciójának
vezetőségi tagja, megosztotta
az első hazai biodinamikus borászattá válásuk történetét és
kihívásait. Lehetőség nyílt az
ebéd folyamán a Pendits borok
kóstolására is, majd a túra az
Oremus pincészet és kísérleti
helyszín megtekintésével folytatódott. Az Oremus pincészet még nem készít ökológiai
borokat, azonban tesztelik az
ökológiai módszereket a jövőbeli átállás megítélése céljából.
Gyomszabályozás, tápanyag
utánpótlás, vízgazdálkodás és
növényvédelem témákban osztották meg tapasztalataikat a
résztvevőkkel a terepen.
A következő ICOAS-t 2015ben rendezik. Helyszíne KeletKözép-Európa egy másik országa lesz.

ALAKOR – az első magyar biosör
Alakor_biosor_plakat.indd 1
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Élvezetesen tiszta!
MI AZ AZ ALAKOR?

Az alakor − amelyről elneveztük az ebből
főzött sört − egy ősi, 10 ezer éves búzafajta.
E különleges gabonát hazánkban egyedülállóan,
organikus módon nemesítették Martonvásáron,
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjában,
majd többéves kísérleti munkát követően
szántóföldi termesztését elsőként a Körös-Maros
Biofarm öko-földterületein valósították meg.
A biotermesztésre kiválóan alkalmas növény
felhasználásával a Budapesti Corvinus Egyetem
Sör- és Szeszipari Tanszékén dolgozták ki
az első magyar biosör receptúráját, amelynek
alapján 2013 tavaszán megkezdődhetett az Alakor
sör készítése egy kézműves sörfőzdében.

MIBEN MÁS?

Az alakor búzának − mint a sör meghatározó
alapanyagának − antioxidáns- és nyomelemtartalma magasabb, mint a söriparban
használatos hagyományos gabonáké,
a speciális főzés és érlelés pedig megőrzi
a névadó növény értékes tulajdonságait.

ÉRZÉKSZERVI BÍRÁLAT
AZ ALAKOR BIOSÖR ELSŐ,
KERESKEDELMI FORGALOMBA
KERÜLŐ TÉTELÉRŐL
A sör világos borostyánsárga színű, dús fehér
habbal, apró, gyöngyöző buborékokkal.
Illatában egyaránt érződik a karamell maláta
édeskés karaktere és a háromféle komló friss
citrusos aromája, amit kiválóan alátámaszt
a felsőerjesztésű élesztő aromagazdagsága.
Ízében érződik az alakor gabonás jellege,
teltesége, a kóstolás végén megjelenő ﬁnom,
nemes komlókeserűséggel. Az alkohol
kiválóan belesimul a termék ízébe, aromájába.

MITŐL BIO?

Ma ez az egyetlen hazai készítésű sörféle,
amelyik rendelkezik ezzel a tanúsítvánnyal,
ezt pedig azzal érdemelte ki, hogy az
összetevők kizárólag organikus gazdálkodásból
származnak. Ez röviden azt jelenti, hogy
a termesztésük során nem használnak szintetikus
növényvédő- és gombaölő szereket, műtrágyát,
talajfertőtlenítőt, egyéb mesterséges anyagokat.
A Biokontroll Hungária ellenőrei a búza
termesztésétől a palackozásig végigkísérik
a folyamatot és érvényesítik a kifejezetten
a biosör előállítása során kidolgozott, a hatályos
EU-előírásoknál jóval szigorúbb szabályokat.
Minderről a fogyasztó akár közvetlenül is
meggyőződhet, mert minden üvegen szerepel
egy egyedi sorszám, egy QR kód és egy webcím.
Utóbbi kettő egy honlapra vezet, ahol az adott
palack sorszáma alapján nyomon követhető az
összetevők származási helye, a palackozás helye és
időpontja és megtekinthető az öko-tanúsítvány is.

HOGY NÉZ KI, HOL KAPHATÓ
ÉS HOGYAN CSOMAGOLJUK?

Az Alakor a képen látható, 0,33-as
palackban kapható, jelenleg még egyetlen
változatban és kiszerelésben, 12-esével
zsugorfóliázva, ill. 24-es rekeszekben.
Egyetlen nagykereskedéssel sincs kizárólagos
szerződésünk, így bármely hagyományos
beszerzési forrásból elérhető. Jelenleg
legnagyobb forgalmazónk a Raiker Kft.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ÉS MEGRENDELÉS:

+36 1 296-0733
illetve megrendeles@raiker.hu

A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓK IRÁNYTŰJE
Alakor_biosor_plakat.indd 3
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AZ ÖKOLOGIA HUNGARIA BIOPIAC SZEREPE A HAZAI BIOGAZDASÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSI
POZÍCIÓINAK MEGERŐSÍTÉSÉBEN – A BIOGAZDASÁGOK ÉS A HUNGARIKUMOK VÁLASZA
A XXI. SZÁZAD ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIBEN REJLŐ KIHÍVÁSOKRA

HÍREK

„BIOTIKUM”
Szigetszentmiklóson,
2012.
május 24-én, a Flóra Hungária
Nagybani Virágpiacon alakult
meg az Ökologia Hungaria
Nagybani Biopiac Kft., mely a
következő évben, a Flóra Hungária Kft-től 2039. április 30-ig
bérelt, kitűnő földrajzi fekvésű, 1 hektár beépíthető területen valósítja meg Európában
is egyedülálló színvonalú, ellenőrzött biotermékek és elismert hungarikumok forgalmazására szakosított centrumát.
A piac egész évben rendelkezésre áll majd, a hét minden
napján a bioélelmiszerek különleges minőségéhez méltó,
impozáns, organikus épületegyüttesben.
A megvalósuló „Biotikum
biopiac”-on szerepet kapnak a
környékbeli biotermelőkön túl
az újonnan belépő, biogazdálkodást vállaló gazdálkodók és
a választékot bővítő kereskedők, integrátorok egyaránt.
Az Európában máig is egyedülálló vállalkozás alapkövét
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ünnepélyes
keretek között, 2012. szeptember 21-én, a XIX. Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti
Kiállítás és Vásár alkalmával
helyezte le.
Az ünnepélyes alapkőletételen Szabó József, Szigetszentmiklós város polgármestere,
Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke és a MAGOSZ elnöke,
Treer András, a Flóra Hungária Kft. ügyvezető igazgatója,
Dr. Roszik Péter, a Biokultúra Szövetség alelnöke és a
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Dr. Solti Gábor, a KÖSZ elnöke,
Hubai Imre biogazda, a beruházó cég ügyvezető igazgatója, a cég alapítói, valamint
a hazai biokultúra mozgalom
és a fogyasztók képviselői is
tiszteletüket tették. Ezt követően indult útjára az építési
engedélyezési eljárás, melynek
köszönhetően idén szeptem-
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berre megszületett a jogerős
építési engedély, elkészültek
a kiviteli tervek és megkezdődött a kivitelezők versenyeztetése.
A „BIOTIKUM”, vagyis az
Ökologia Hungaria Nagybani
Biopiac épületegyüttese négy
fő részből áll.
A főépület fejépületének
100%-ban alápincézett fölszintjén, a főbejáratnál kap helyet
a tagság által üzemeltetett,
reprezentatív, egész héten
nyitva álló bio élelmiszerbolt,
valamint a „Biotikum” bio
étterem. Az emeleti szinten
konferencia helyiségek és a vásárcsarnok üzemeltetéséhez
szükséges iroda, tárgyaló helyiségek helyezkednek el.
A főépület csarnokrésze.
A csarnok szélső, fal melletti
traktusában 15 db nagyobb,
40 m2 körüli, a közbenső traktusban 28 db 9 m2-es árusító
hely lesz kialakítva. A csarnok
központi eleme lesz a már elismerést nyert Hungarikumok
árusítására alkalmas 43 m2-es
Hungarikum üzlet, és a látványpékség.
Az emeleti szintet galériás
jellegűre tervezték, légtere
egy légtér a csarnokkal, 20 db
16 m2 körüli árusítóhellyel és 1
db büfével, közvetlen átjárási

lehetőséggel a konferenciatermek, a lift felé.
A szabadtéri területre a Piac
jelleg erősítésére fedett-nyitott árusítóhelyek kerülnek,
mely várhatóan tavasztól késő
őszig, a fagyokig fog üzemelni.
A saját területen kialakításra
kerül 56 db vásárlói és 34 db
termelői parkoló mellett 9 db
süllyesztett rámpához épített
rakodóállás és 1 db kamionrakodó. Az üzemeltetés során
felmerülő további parkoló
szám bővítésre van lehetőség.

Tevékenységek
ütemezése
I. 2014. január-február: kivitelezési szerződések aláírása a
kiválasztott kivitelezővel
II. 2014. április – 2015. március:
kivitelezési és berendezési
munkálatok
III. 2015. április: működési engedélyek beszerzése
IV. 2015. április 30.: NYITÁS, és
a folyamatos működés megkezdése
V. 2039. április: tartós ingatlan
bérleti szerződés lejárta:
előtte tárgyalás a további
hasznosítás lehetőségéről
a Flóra Hungária Kft. tagságával

Vásárlók köre
A vásárlók köre várhatóan
a hazánkban és a környező
EU tagállamokban működő
bioboltok, szállodák, éttermek, feldolgozó üzemek, élelmiszer-láncok, közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozások
mellett közvetlenül a fogyasztók. Lehetősség van a közös
áruterítésre, logisztikára és a
közös házhoz szállítás rendszerének
költséghatékony
megteremtésére is, Magyarország egész területén, és a környező EU tagállamok irányába
egyaránt.

Hubai Imre ügyvezető
Ökologia Hungaria Nagybani
Biopiac Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy u. 1/a.
Cg. 13-09-157484
Telefon: 06/30/9153174
hubaikerteszet@t-online.hu
office@biohotelnimrod.hu

Európa leghíresebb
sajtjai biominőségben!
Eredeti származási helyekről! (Nem utángyártott!)

LEGYEN

ÖRÖM

AZ EVÉS MÁR

GYERMEKKORBAN IS!

Csupán ízelítőül: Parmigiano reggiano, Grana padano, Tilsiter,
Appenzeller, Gouda, Roquefort, Pecorino romano, Rigatoni,
Gruyére, Comté, Gorgonzola, Raclette, Emmentáli,
Taleggio la cascina, Red Leicester…
Az azonos fajtájú konvencionális (nem bio) termékekkel
közel azonos áron!

Hello Kitty bio tészta 250 g
A legkitűnőbb bio durum búzadarából.

Szombatonként: Csörsz u. Ökopiac, „Biofinom” pavilon.
Kiskereskedőknek is szállítunk! info: +36-20-9447-947

Vegye kézbe az egészségét, olvassa a

Természetgyógyász Magazint!

Thomas a gőzmozdony valamint
barátai bio tészta 250 g
A legkitűnőbb bio durum búzadarából.

Keresse minden hónapban
az újságárusoknál!
Ha előfizet, jelentős összeget takarít meg.
Megrendelését a következő címre szíveskedjék küldeni:
Magyar Posta Zrt., Hírlap Üzlet, 1900 Budapest, Orczy tér 1.

Folyamatosan kapható!

Természetgyógyász Magazin • A test, lélek, szellem harmóniája

Bio holmi_november.indd 1

www.tgy-magazin.hu

Forgalmazza: A nagycsaládos Biofairco Kft.
1037.Budapest, Kocsis Sándor út 36.
www.bioholmi.hu • info@bioholmi.hu
11/22/13 9:36:21 AM

BIOKONYHA
Marcipánnal töltött
sült körte
A Schrot & Korn receptje alapján
az eredeti vegán helyett gourmet változatban.

GASZTRONÓMIA

Hozzávalók:
4 db bio vilmos körte
40 g bio marcipán
20 g vörösáfonya
2 db medjoul bio datolya
20 g bio vaj
1 ek. darabolt bio dióbél
1 cs v anília puding
(hígabbra főzve)
A körtéket megmossuk, felső részét levágjuk,majd a magházat
egy kis éles késsel kivágjuk illetve kikanalazzuk. A marcipánt az
apróra vágott datolyával, áfonyával,vajjal és a dióval eldolgozzuk, majd a masszát a kivájt körtébe gyömöszöljük. A körte kalapját visszahelyezzük.
Tálalás előtt kb. 20 perccel a sütőt 180oC-ra hevítjük (légkeveréses
fokozatban), a gyümölcsöket a sütőpapírral borított lemezre állítjuk
és kb. 15-20 percig sütjük.
A készre sült körtéket bio porcukorral meghintjük és a sűrűn folyósra készített vanília pudinggal tálaljuk

Csoki soufflé
Hozzávalók: 6 formához
180+90 g jó minőségű bio étcsoki
(70%-os. Ne legyen több!)
70 ml bio tejszín (Dennree,
Berchtesgaden)
3 bio tojás
3 bio tojássárgája
8 ek. bio kristálycukor
2 ek. bio liszt
140 g bio vaj
Előző este elkészítjük a soufflék töltelékét (ganache): 90 g csokit és a tejszínt összeforraljuk. Hagyjuk állni egy darabig, majd
ha kihűlt, hűtőbe tesszük kb. egy órára. Ekkor kivesszük, és 6 db
golyót formázunk belőle. Ezeket felhasználásig, de lagalább 24
óráig a mélyhűtőbe rakjuk.
A csokit felolvasztjuk a vajjal együtt. Lehűtjük. A tojássárgákat a
cukorral együtt habosra verjük. Hozzákeverjük a lisztet is. Mikor a
csokis keverék kihűlt, azt is hozzákeverjük. Végül a tojás fehérjét keményre verjük, majd óvatosan a masszához keverjük (beforgatjuk).
Kivajazzuk a soufflé-formákat, meghintjük kakaóporral (így ki is
vehetjük sütés után a formából, ha akarjuk). A tojásos-lisztes-csokis
keverékből egy evőkanálnyit rakunk bele, erre jön a mélyhűtőből
kivett csokigolyó, majd még egy kanál keverék. Ha csokivulkánt
szeretnénk, magasabbra rakjuk a golyót, és csak egy vékony réteg
tészta kerüljön rá.
180 fokos hőlégkeveréses sütőben kb. negyed óra alatt elkészül.
Amikor a sütik teteje megrepedezik, kész.
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Csúcsminőségű

KÁVÉK
az Ökopiacon!
Professzionális készüléken
igazi élménykávék!
Ristretto
Espresso
Lungo
Cappuccino
Latte Macchiato
A

ínyenc standon.

Ha ízlett, megvásárolhatja a kávékat szemes,
illetve őrölt kivitelben.

200 Ft
200 Ft
230 Ft
250 Ft
300 Ft

Miért gondoltak arra, hogy Budán is nyitnak egy központot, s éppen itt a mi kerületünkben?
A XIII. kerületi Csizma utcában található nagykereskedelmi raktáráruházunkra, mely a lakossági vásárlók előtt is nyitva áll, évek óta nagy nyomás nehezedik a
folyamatosan növekvő vevőszám miatt.
Az egészségtudatos vásárlók jogos igénye,
hogy az egészséghez kötődő számtalan
termékcsoportot (bio -és reformélelmiszerek, gyógytermékek, étrend-kiegészítők,
natúrkozmetikumok, stb.) lehetőleg egy
helyen, kulturált körülmények között tudják megvásárolni, ezért döntöttünk úgy,
hogy a pesti mellett, egy budai áruházban
is lehetővé tesszük ezt a vevőink számára.
Csak a lakossági vásárlók körét szeretnék bővíteni, vagy a kiskereskedelemmel
foglalkozó vásárlókat és a nagykereskedelemmel foglalkozó partnereket is kiszolgálják?
Új üzletünkben kimondottan a lakosságot
szeretnénk ellátni és kényeztetni sokféle
egyedi elképzeléssel, a viszonteladókat továbbra is a nagykereskedésünkben várjuk.
A MediLine Egészségházban a gyógytermékeken, étrend-kiegészítőkön, reformélelmiszereken és kozmetikumokon kívül
lesznek-e egészségügyi szolgáltatások?
S ha lesznek, melyek azok?
A komplexum földszintjén kap helyet a
kiskereskedelmi áruház és egy egyedül-

HÍREK

A MediLine Üzletház, mint Magyarország legnagyobb, legdinamikusabban fejlődő Bio-,
Gyógy- és Wellness termékek
értékesítésére specializálódott
nagykereskedése és diszkont
áruháza, már régóta jól ismert
az egészségtudatos vásárlók
körében. A Hűvösvölgyi úton
haladva, nem lehet nem észrevenni a 32-34 alatt zajló átalakítást. Óriási molinó hirdeti, hogy
hamarosan itt fog megnyílni a
MediLine Egészségház.

Fent: Az üzlethelyiség jelenlegi állapota. Lent: Az épület átalakítás utáni külső látványterve.
álló bio-, és reformitalokat, ételeket kínáló, drive in reggeliző. Az emeleten pedig
az egészséghez, szépséghez kapcsolódó
szolgáltatások széles köre lesz elérhető.
Milyen újdonságokat mutatnak be?
A nagykereskedésünkben árusított, közel
20.000 féle árucikkből mintegy 8.000 kaphat helyet az új üzletünkben. Vásárlói kérésre azonban a maradék 12.000 fajtából is
bármit átszállítunk ide naponta kétszer. További újdonság, hogy az egészség témakörében megjelenő új termékek ugyanúgy
elsőként lesznek elérhetők ebben az áruházban, mint a nagykereskedésünkben.
Ez havonta közel 200 új, izgalmas készítményt jelent. Szintén újszerű az a működési modell, hogy az üzlet kínálatát folyamatosan változtatjuk a vásárlói igényeknek
megfelelően, mivel számunkra az a legfontosabb, hogy a hozzánk betérők mindig
megtalálják a keresett árucikkeket.

Mit tudnak ajánlani a karácsonyi sütésfőzéshez?
Karácsonykor tudjuk, hogy a legtöbben
nem azt számolgatják hány kalóriát esznek meg, vagy mennyit mozognak le a sok
finomságból, inkább a család, a meghitt
hangulat fontos.
Mi ahhoz tudunk segítséget nyújtani,
hogy a megszokott ételek egészségesebb
alapanyagokból készülhessenek el. A BIO
minősítésű élelmiszerek, cukorhelyettesítők, tejhelyettesítők, nem gabona alapú lisztek, különleges fűszerek, állati zsír
helyett növényi zsiradékok, a sütemények
díszítéséhez aszalt gyümölcsök használata apró változtatások a receptekben, de
az egészséghez vezető úton nagy lépést
jelentenek.
Az új üzlet legkésőbb január elején nyílik,
így a karácsonyi bevásárlásra még a Csizma utcai áruházunkban várjuk kedves vásárlóinkat.

