
Dlaczego warto przestawić się 
na eko żywność?

ograniczają stosowanie dodatków żywnościowych. 

W ekologicznych kon�turach, musach, sokach, przecierach 

czy pastach nie znajdziemy syntetycznych konserwantów, 

barwników, wypełniaczy i polepszaczy.

Certy�kowani producenci ekologiczni 
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Została wytworzona bez użycia

chemicznych nawozów

i środków ochrony roślin. 

 płodozmian 

i inne rozwiązania 

�zyczne 

(pułapki, przynęty, 

brony, motyki, grace) 
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Powstaje więź i zaufanie

między producentem

a konsumentem

Poprzez krótszy

transport zmniejsza się 

emisja Co2

Daje możliwość

poznania historii

uprawy i produkcji

Pochodzi od 

rodzimych producentów

Ma zalety organoleptyczne
Normy jakości stosowane w unijnym systemie rolnictwa 

ekologicznego, preferujące użycie substancji naturalnych 

i naturalnych procesów, bardzo korzystnie wpływają nie 

tylko na smak, ale też teksturę i aromat warzyw i owoców. 

*Delta Partner, Raport otwarcia kampanii „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia”, CAWI, N=1 117, lipiec 2022 r.

Jest przyjazna 

dla środowiska 5
Zgodnie ze strategią „Od pola do stołu”, 

przedstawioną przez Komisję Europejską 

w maju 2020 roku, produkcja 

pełnowartościowej żywności ekologicznej 

odbywa się w ramach możliwości 

planety. Jej celem jest przeciwdziałanie 

zmianie klimatu, ochrona zasobów 

naturalnych czy zwiększanie 

różnorodności biologicznej.

Jest niskoprzetworzona
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W systemie ekologicznym stosuje się:

 nawozy organiczne  

(obornik, komposty, 

drobno zmielone 

minerały),

sposoby biologiczne 

(wprowadzanie 

wrogów naturalnych 

szkodników, 

ekstrakty z roślin).

Kupowanie żywności ekologicznej pochodzącej 

od polskich producentów przynosi szereg korzyści: 

Jedzenie jest świeże

 i zachowuje wartości odżywcze 

(nie ma potrzeby konserwowania, 

skrupulatnego pakowania,

długiego przechowywania)

Jedzenie jest zgodne 

z naturalnym cyklem natury 

(wiosną - nowalijki, latem i jesienią 

– sezonowe owoce i warzywa, 

zimą – kiszonki).

CO₂CO₂

30 proc. konsumentów żywności ekologicznej 

sięga po ekologiczne pomidory czy jabłka 

właśnie ze względu na smak i zapach*.

30%30%

4
Pamiętajmy! Nie każda żywność kupiona od lokalnego 

producenta jest ekologiczna – szukajmy takiej z symbolem Euroliścia!

S�nansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub KOWR. 

Unia Europejska ani organ przyznający dotację nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Infogra�ka powstała w ramach kampanii „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia”, realizowanej przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na platformie: www.przestawsienaeko.eu.
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