
Wyjazd studyjny na Targi BioFach 2018 w 
Norymberdze w dniach  14 – 17.II.2018 
 

Program wyjazdu: 

 

1.dzień.   13.II.2018    wtorek 
Wyjazd z Bydgoszczy, Przysieka, Torunia. Przejazd przez Niemcy w kierunku Norymbergi. 

Przyjazd do miejscowości Etlaswind – zakwaterowanie, kolacja i nocleg w gospodarstwie 

Agroturystycznym  

,,DREI LINDEN” w Szwajcarii Frankońskiej (okolice Norymbergi) 

 

2.dzień.   14.II.2018    środa 
Wyjazd grupy po śniadaniu z gospodarstwa Agroturystycznego ,,DREI LINDEN”. Przejazd do 

Norymbergi. Pobyt na Targach BioFach 2018. Obsługa stanowiska wystawienniczego i zwiedzanie 

ekspozycji targów BioFach 2018. 

W godzinach wieczornych – przejazd do gospodarstwa ,,DREI LINDEN”. Kolacja. Nocleg. 

 

3.dzień.   15.II.2018    czwartek 
Wyjazd grupy po śniadaniu z gospodarstwa agroturystycznego – Hotelu ,,DREI LINDEN” do 

miejscowości Neukirchen am Brand w Bawarii-Górnej Frankonii. Seminarium 

tematyczne: ,,Przetwórstwo zbóż ekologicznych, produkty i ich dystrybucja”. Wizyta w Firmie 

Młynarskiej – młynie ,,Minderleinsmuhle GmbH & Co KG”. Początki produkcji tego młyna sięgają 

XIV wieku, a od 1776 roku jest własnością rodziny Hubmann, która od 7 pokoleń zajmuje się 

produkcją młynarską. Młyn ,,Minderleinsmuhle” od roku 1986 przerabia zboża okolicznych 

rolników ekologicznych. Od połowy lat 80-tych XX wieku Firma jest Pionierem niemieckiego 

przemysłu przetwórstwa młynarskiego-ekologicznego. Firma posiada wiele certyfikatów produkcji 

ekologicznej, wytwarza szeroką paletę produktów zbożowych ekologicznych (jest największym 

producentem musli ekologicznych w Niemczech), ma duży system dystrybucji swoich produktów, 

które sprzedaje pod swoja marką ,,Bio-Marke Rosengarten”. Zwiedzanie zakładu produkcyjnego. 

Rozmowy z przedstawicielami firmy. 

Po zakończeniu seminarium przejazd do Norymbergi. Obsługa stanowiska wystawienniczego na 

targach BioFach 2018. 

W godzinach wieczornych przejazd do gospodarstwa ,,DREI LINDEN”. Kolacja. Nocleg. 

 

4.dzień.   16.II.2018    piątek 
Wyjazd grupy po śniadaniu z gospodarstwa agroturystycznego – Hotelu ,,DREI LINDEN”. 

Przejazd do miejscowości Eckental. Seminarium tematyczne: ,,Przetwórstwo zbóż ekologicznych, 

produkty i ich dystrybucja”. Wizyta w gospodarstwie ekologicznym rodziny Switalski – 

gospodarstwo rodzinne prowadzi tradycyjną ekologiczną produkcję rolną (roślin i zwierząt), 

posiada własny mały młyn oraz sklep, w którym sprzedawane są własne wyroby i produkty 

ekologiczne. Zwiedzanie gospodarstwa, młyna oraz sklepu. Rozmowy z gospodarzami. Porównanie  

rynku niemieckiego z rynkiem produktów ekologicznych w Polsce. Wymiana doświadczeń  

oraz dyskusja. 

Po zakończeniu seminarium przejazd do Norymbergi. Obsługa stanowiska wystawienniczego na 

targach BioFach 2018. 

W godzinach wieczornych przejazd do gospodarstwa ,,DREI LINDEN”. Kolacja. Nocleg. 

 

5.dzień.   17.II.2018    sobota 
Wykwaterowanie z gospodarstwa agroturystycznego ,,DREI LINDEN”. Przejazd do Norymbergi. 

Pobyt na Targach BioFach 2018. Obsługa stanowiska wystawienniczego. Po całodziennym pobycie 



na Targach, wyjazd w godzinach wieczornych do Polski około 18. 


