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Chléb náš vezdejší...

Chléb se peče z mouky. Mouka se vyrábí
z  obi l í. Obi lí se pěstuje na poli . K pěstování
běžného obi lí se používá řada chemikáli í,
tedy pesticitů. Říká se, že dnešní zemědělství
si bez něho nemůžeme představit. Biozemě-
dělci a mnozí z vás na to asi máte j iný názor,
nicméně většina českého chleba se peče
z  normální a ne bio mouky.

Použité pesticidy se mohou přímo či nepřímo
podílet i na masivních úhynech včelstvech,
kterým jsme svědky v posledních letech.
V  EU se používání jedné skupiny takových
pesticidů dočasně zakázalo, ale řada dalších
látek se používá dál .

Na to, abychom si v obchodě koupi l i chleba,
nepotřebujeme jako zákazníci vědět nic
o  způsobu pěstování obi lí ani o doporučené
dávce insekticidu, kterým se bude stříkat.
Přesto to jsou naše peníze, které celý tento
kolotoč udržují v chodu: vybíráme si , co si
koupíme. Nějaký podíl zodpovědnosti na tom
mají všechny zúčastněné strany, ale pro naši
budoucnost je potřeba, abychom přestal i být
lhostejní a v rámci svých možností začali
zj išťovat, co se děje pod pokličkou toho, co
nakupujeme, a preferovali variantu s menší
ekologickou stopou. Ať už je to bochník
chleba nebo gel do myčky na nádobí.

Jako zaměstnanci můžeme zkoumat, jak tuto
společenskou odpovědnost řeší firma, pro
kterou pracujeme, a usi lovat o reformu
v  rámci organizace, nebo svých 8 hodin
denně věnovat organizacím, které nejdou
proti životu na této planetě. Jako podnikatelé
jsme zodpovědní za to, v jakém oboru a ja-
kým způsobem budeme podnikat. A jako ob-
čané ... bychom aspoň mohli zkusit vol it zod-
povědné politiky, co chtějí seriózně řešit i ty-
to věci .
V TIERRA VERDE se snažíme vám nabízet
ekologicky šetrnou alternativu k běžné dro-
geri i . Pořád je ale hodně věcí, které bychom
mohli dělat lépe a důsledněj i . Nebojte se
nám dát zpětnou vazbu a doporučit, jak to,
co děláme, dělat ještě lépe. Využi jte k  tomu
vzkaz@tierraverde.cz nebo naši Faceboo-
kovou stránku. Děkujeme!

Jak mýt lahve na vodu, ovocné
šťávy nebo džusy:

Nasypte 1 polévkovou lžíci (cca 30g) do lahve,
zalejte teplou vodu, uzavřete a důkladně pro-
třepejte. Po umytí vypláchněte pitnou vodou.
Vpřípadě zaschlých usazenin použijte u skla
co nejteplejší vodu a nechejte usazeniny od-
močit. Po umytí vypláchněte pitnou vodou.
Lahev od mléka (nebo jakéhokoliv mléčného
výrobku) nejdříve vypláchněte studenou vodou,
odstraníte tak zbytky bílkovin. Nasypte 1 po-
lévkovou lžíci (cca 30g) do lahve, zalejte tep-
lou vodu, uzavřete a důkladně protřepejte. Po
umytí vypláchněte pitnou vodou.

Oplach lahvíClean touch máme schválen Stát-
ním zdravotním ústavem pro použití na
kojenecké lahve.
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CLEAN TOUCH - OPLACH LAHVÍ
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PŘEDNÁŠKY
PRAHA 9.6.201 5 1 6.30

spolu s obchůdkem BIOVARA a RAW BAR
Restaurace Cihelna, Zeleneč

www.biovara.cz

PARDUBICE 1 7.6.201 5 1 7.00
Sluníčko - Centrum pro rodinu
www.obchudekslunicko.cz

OSTRAVA 18.6.201 5 1 6.30
Centrum Harmonie

www.centrum-harmonie.cz

TÁBOR 25.6.201 5
www.ukrokodyla-tabor.cz

Sledujte aktuality na našem Facebooku
nebo na ekoalchymie.cz/prednasky.html .

NAVŠTIVTE NÁS
6.-7.6.201 5 - RAW FEST, PRAHA
První červnový ví-
kend nás najdete
stejně jako loni na
Festivalu živé stravy
Rawfest!

www.rawfest.cz

1 1 .6.201 5 -
PÁTÁ
DOHODA,
BRNO
1 1 . června 201 5 se
zúčastníme bene-
fičního představení
Páté dohody v Janáč-
kově divadle v Brně,
kterému předchází prodejní přehlídka zají-
mavých aktivit a produktů, včetně našich.

Výtěžek akce putuje na provozování Lesního
rodinného klubu na Tišnovsku a humanitární
a rozvojové aktivity  spolku Anaon.

lesniklub.tisnovsko.eu
Vstupenky je možné žádat na
rezervace@tisnovsko.eu.

Pro další akce sledujte náš Facebook!

SKLENĚNÉ LAHVE LIFEFACTORY
Mamaja nabízí širokou na-
bídku zdravých skleněných
lahví LIFEFACTORY bez to-
xických bisfenolů A a S
(BPA/BPS). Lahve Lifefactory
jsou vyrobeny ze speciálního
borokřemičitého skla.

Sklo je recyklovatelný mate-
riál , nepřejímá pachy a za-
chovává původní chuť po-
travin a nápojů. Skleněné
láhve Lifefactory jsou opatře-
ny ochranným si l ikonovým
obalem, který zaj išťuje pří-
jemné neklouzavé a pohodlné
držení láhve, snižuje pravdě-
podobnost rozbití. Zdravá lá-

hev Lifefactory je omyvatelná v myčce a díky
širokému hrdlu se velmi snadno udržuje i při
ručním mytí. K lahvím jsou k dispozici různé
typy uzávěrů, které jsou vyrobeny z polypro-
pylenu bez BPA/BPS - pro bezpečný kontakt
s  potravinami a nápoj i . Všechny komponenty
jsou vyrobeny v USA nebo Evropě.
Více na www.mamaja.cz/lifefactory-lahve/

19. května u nás proběhla neformální autogramiáda

nového vydáníManifestu disfrutalismu , návodu
na použití světa odKateřinyVarhaníkWildové.

K  dispozici je u autorky na distrudisfru@email.cz

nebo brzy i v našem eshopu. Vřele doporučujeme!




