
Wybrane sklepy 
z żywnością ekologiczną 
Bydgoszcz 
Sklep „EKO”, ul. Polanka 26
Malinowy Chruśniak, ul. Twardzickiego 33c
Eko Buda, ul. Gdańska 42
Eko Kraina, ul. Popiełuszki 14
Toruń 
Eko Chata, ul. Szosa Chełmińska 141
Sklep Biologiczny, ul. Broniewskiego 6
Żółty Cesarz, ul. Mickiewicza 114 a
EKO POL Targowisko Manhattan paw.189 
Grudziądz 
Żółty Cesarz, ul. Chełmińska 106 a
Produktów z eko liściem szukaj także w wybranych marke-
tach i delikatesach, więcej na www.eko-lan.pl

Żywność EKO
dla Ciebie i dla natury!

Powyższy znak (tzw. eko liść) to obowiązu-
jące na terenie całej Unii Europejskiej logo 
żywności ekologicznej (BIO, EKO, ORGANIC).  
Gwarantuje on, że wybrany przez Państwa 
produkt posiada certyfikat ekologiczny.

Jak poznać żywność eko?

Na prawidłowo sporządzonej etykiecie produktu 
ekologicznego powinny znajdować się także:
- informacja o kraju pochodzenia i numeru jednostki 
certyfikującej, której podlega producent, np. PL-
EKO-07 (PL oznacza, że produkt jest pochodzenia 
polskiego, EKO - ekologiczny, 07 - numer jednostki 
certyfikującej - jest ich 10, lista znajduje się na   
www.minrol.gov.pl)
- nazwy i adres producenta, przetwórcy lub sprze-
dawcy

Wytwórnia Makaronu BIO – jeden z pierwszych polskich producentów eko-
logicznej mąki i makaronów. Entuzjaści dawnych odmian i gatunków zbóż.                                       
Więcej na: www.biobabalscy.pl Zapraszamy do e-sklepu: tobio.pl 

Biofood – producent ekologicznych soków i przetworów warzywno – owoco-
wych. Produkty firmy zdobyły szereg nagród i wyróżnień na konkursach branżowych.                           
Więcej na www.biofood.pl

Biohurt – hurt i konfekcjonowanie żywności ekologicznej.Szereg pro-
duktów pod marką własną Bio Raj. Dystrybucja na terenie całej Polski.                                                  
Więcej na www.biohurt.pl

Rolmięs – producent mięsa i wędlin ekologicznych.                                                  
Więcej na www.rolmies.pl

Eko piekarnia – specjalność piekarni to ekologiczne wyroby piekarnicze, m.in. na bazie 
mąki orkiszowej. Więcej na www.ekopiekarnia.republika.pl

Piekarnia „naZakwasie.pl” – ekologiczna piekarnia specjalizująca się w wypieku 
eko chlebów na bazie mąk z dawnych odmian i gatunków zbóż. Sprzedaż bezpośrednia. 
Więcej na www.nazakwasie.pl

Radix Bis – hurt i dystrybucja żywności ekologicznej, produkty pod własną marką 
Więcej na www.radix-bis.pl 

Eko producenci z Kujaw i Pomorza

Eko gospodarstwa prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią 

Wśród rolników ekologicznych z regionu 
znajdziesz dostawców znakomitej żywno-
ści. 
Adresy gospodarstw: www.eko-lan.pl

Zapraszamy także do Torunia na 
Jarmark Toruński w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca. 

Szczegóły na następnej stronie



Rolnictwo ekologiczne - czym jest i na czym polega?...
Sięgając po żywność ekologiczną popieramy oparte na 
bliskich naturze zasadach rolnictwo i przetwórstwo.
 1. Uprawy bez chemii
Rolnik, czy sadownik ekologiczny nie używa syntetycznych nawozów mi-
neralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Do nawożenia gle-
by stosowane są nawozy naturalne a przetwórstwo odbywa się tak, aby 
zachować jak najwięcej walorów odżywczych i smakowych pokarmów. 

2. Dobrostan zwierząt
W gospodarstwach ekologicznych warunki chowu zwierząt są zgod-
ne z ich wymaganiami gatunkowymi pod względem potrzeb bytowych 
(w tym dostępu do światła i swobodnych wybiegów, wielkości stada oraz 
wyżywienia). Do pasz nie dodaje się antybiotyków ani stymulatorów 
wzrostu i apetytu. 

3. Bez GMO
W rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym zabronione jest także wyko-
rzystanie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO). 

4. W trosce o naturę
Rolnictwo ekologiczne przyczynia się także do zachowania urozmaico-
nego krajobrazu wiejskiego oraz zachowania wiejskiej bioróżnorodności 
poprzez unikanie wielkich upraw monokulturowych. 
5. Wsparcie dla lokalnej gospodarki
Wybierając eko produkty od lokalnych producentów wspierasz gospodar-
kę swojego regionu! województwie kujawsko - pomorskim mamy blisko 
400 gospodarstw ekologicznych oraz 13 przetwórni z eko certy-
fikatem.
Na www.eko-lan.pl znaleźć można dane adresowe eko produ-
centów, ofertę a także informacje o bieżących działaniach. 

Żywność eko
prosto od producenta
JARMARK TORUŃSKI

Zapraszamy na 
TORUŃSKIE JARMARKI ŻYWNOŚCI 
EKOLOGICZNEJ 
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. 
Odbywają się one w pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 10.00 do 14.00.

Toruń, Muzeum Etnograficzne,                
ul. Wały gen. Sikorskiego 19.
Na Jarmarku można kupić bezpośrednio od 
rolników ekologicznych wiele produktów, m. 
in.: warzywa, ziemniaki, przetwory mleczne 
i mięsne, oleje oraz produkty z przetwórni 
ekologicznych: przetwory owocowo – wa-
rzywne: soki, sałatki, kiszone ogórki czy kor-
niszony, przetwory zbożowe: mąki razowe, 
kasze, otręby, makarony, kawę orkiszową 
i wiele innych produktów dla zdrowia.

Terminy jarmarków w 2013 r.:
1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia,                
7 września, 5 października, 2 listopada,           
7 grudnia

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie 
Producentów Ekologicznych EKOŁAN

87-312 Pokrzydowo 139
tel. kontaktowy: 604 519 074 (Mieczysław Babalski)

e-mail: biuro@eko-lan.pl, bio@biobabalscy.pl
www.eko-lan.pl


