BIO STYL 2017
blok přednášek o biopotravinách
a ekologickém zemědělství
Organizátor: PRO-BIO LIGA ve spolupráci s ČTPEZ
Kdy: pátek 24. 3. 2017 od 10:30 do 14:30
Kde: sál č. 6
10:30-10:35

Úvod do odborného bloku – moderátor – Andrea Hrabalová,
PRO-BIO LIGA

10:35-10:40

Ukázka výroby sýru - část I.

10:40-11:00

Fenomén faremního zpracování v ČR
Ivan Hrbek, Svaz faremních zpracovatelů
Sdělení: Biofarmy byly první, které v ČR začaly finalizovat

11:00-11:10

Doplnění:
Stanislav Šindler, Javorník-CZ s.r.o. - zkušenosti se
zpracováním vlastního mléka na farmě

11:10-11:15

Ukázka výroby sýru - část II. (flexibilně)

11:15-11:35

Rozvoj ekologického zemědělství a biotrendy
Jana Peterková, ÚZEI
Sdělení: Statistika nuda je, má však cenné údaje, že bio roste

11:35-11:45

Doplnění:
Otakar Jiránek, Country Life, s.r.o. – vývoj bio sektoru v
zahraničí

11:45-11:50

Ukázka výroby sýra - část III. (flexibilně)

11:50-12:05

Kóty dobyté za čtvrtstoletí
Jana Lysáková, PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.
Sdělení: Před 25 lety kupovali bio jen vegetariáni, dnes je bio
v kurzu a seženete biobůček i triko z biobavlny.

12:05-12:20

Startupem v biosektoru
Andrea Dostálová, České ghíčko s.r.o.
Sdělení: Jak udělat hit z produktu, který používala už
Magdalena Dobromila Rettigová

12:20-12:30

Ochutnávka vyrobeného sýra

12:30-12:50

Úřední kontroly ekologické produkce
Pavel Vrána, SZPI
Sdělení: Role a kompetence Státní zemědělské a potravinářské
inspekce v kontrolním systému EZ

12:50-13:00

Doplnění:
Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. – co znamená
logo Demeter

13:10-13:30

KPZ – Komunitou podporované zemědělství
Jan Valeška, PRO-BIO LIGA
Sdělení: Odběr biopotravin v podobě celoročního předplatného
úrody - šetrné k životnímu prostředí i peněžence spotřebitele

13:30-13:40

Doplnění:
Jiří Pykal, biofarma Sasov - komunitní financování zpracovny

13:50-14:10

Pozvánka do expozice PRO-BIO Svazu a regionů ČR
Pozvánka do expozice -Kateřina Urbánková, PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců
Pozvánka do regionů ČR- projekt BIO v regionu a regionální
letáky - Andrea Hrabalová, PRO-BIO LIGA

Ukončení do 14:30

PRO-BIO LIGA je odborná pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců,
založená již v roce 2002, která se zaměřuje na osvětu a propagaci ekologického
zemědělství a biopotravin mezi spotřebitelskou veřejností.
www.biospotrebitel.cz
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ)
je sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání,
zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových
nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství
a produkci biopotravin. Cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému
v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin s důrazem na přenos poznatků
ve všech klíčových oblastech sektoru.
www.ctpez.cz
Odborný blok připravila PRO-BIO LIGA ve spolupráci s ČTPEZ za finanční podpory
Ministerstva zemědělství ČR.

