„LOVECKÁ“ SEZÓNA NA SASOVĚ
Na Vysočině na „Biofarmě Sasov“ Josefa Sklenáře se pořád děje něco nového. Kromě toho, že pro místní biočuníky vyrostly na pastvině další dva nové
stany pro venkovní ekochov, tak také vznikly dvě novinky pro věrné zákazníky.

Sasovský obchůdek s posezením

Zveme vás na 3. ročník
BIOJARMARKU
NA „BIOFARMĚ EPONA“
7. srpna od 12 hod.

Návštěvníci při ochutnávce

Kančí lovecký biosalám
Ano, vedle biouheráku a biošunky je nyní
nabídka rozšířena o „biolovečák“. Tento
trvanlivý fermentovaný biosalám se drží sasovských zásad, je bez dusitanů, barviv,
syntetických aditiv. Je rovněž bezlepkový.
V biolovečáku najdete biokoření (např.
pepř, hřebíček, třtinový cukr) a mořskou
sůl. Smluvním zpracovatelem jsou Kostelecké uzeniny, a. s. Maso pro přípravu tohoto salámu je z biočuníků (a malé procento
biohovězího masa) sasovského ekochovu.
Ba co víc: lovečák je i z masa nekastrovaných kanců!

spíš firemní obchůdek. Můžete si zde
nakoupit čerstvé biovepřové a biohovězí
maso. Snad již brzy, až doběhnou zkoušky,
budete moci ochutnat i vyzrálé hovězí
maso. V nabídce jsou také mražené bramborové tolárky, knedlíky, šunka, uherák,
kančí lovečák, sezónně cibule a brambory
a další – zkrátka kompletní sasovský
biosortiment. Navíc můžete i něco ochutnat
nebo přikoupit biovíno a biokoření od Abrlů
nebo ze Sluneční brány.
Prodejní doba je zatím čtvrtek a pátek,
7.30–15.30, nebo po dohodě (vyzvednutí
objednávky) i jindy – v tom případě je potřeba se domluvit přímo s vedoucí obchůdku,
Kateřinou Pykalovou (e-mail: pykalova
@biofarma.cz nebo tel.: 733 702 641).
Lucie Hejná
www.biofarma.cz

Pokud máte zájem a chu strávit příjemné sobotní odpoledne prezentací
své činnosti či vystavovat a samozřejmě i prodávat své výrobky rádi vás přivítáme. Nabízíme možnost prodejního
místa, parkování i s možností přespání
ve vlastním stanu, přívěsu či přímo pod
širákem – a to vše opravdu zdarma. Večer strávíme s příjemnou a již z minulých ročníků známou kapelou u táboráku, dobrého jídla i pití. V případě vašeho zájmu či jakéhokoliv dotazu
pište: pankovaivana@centrum.cz
volejte: 607 952 125
Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, abychom mohli zajistit vše potřebné pro všechny zájemce. Těšíme na
spolupráci – Ivana Pánková, Biofarma
Epona, Verušice 5, Žlutice 364 52,
Karlovarský kraj

www.epona.wz.cz

BIO–MINIHUMORESKY
GORBY kontra JELCIN
Schválně, zkuste ho a řekněte...

E-shop a nový obchůdek
Vznikl nejen nový E-shop na www.biofarma.cz, ale i nový faremní obchůdek.
Najdete ho v prostorách bývalé sasovské
kanceláře, hned u vjezdu do areálu ekofarmy po levé ruce. Zbrusu nové dveře jsou
vám otevřeny k nákupu nejen sasovských
biodobrot. Není to klasická prodejna, ale

KVĚTNOVÁ KŘÍŽOVKA
Tři správní luštitelé dostávají hodnotné
publikace od nakladatelství Svítání
z Hradce Králové: publikaci „O zdraví
úplně jinak“ Miloslav B. ze Sázavy, „Dvě
nové hrozby pro každého“ Zdenka Š.
Ostrava a hodnotnou „Čínskou studii
(dietologická studie)“ pošleme Ludmile Č.
z Metylovic.
Protože se redakce Bio zapojila do chystání akce Bartákův hrnec, nepodařilo se nám
získat sponzora pro červnovou křížovku.
Vše Vám vynahradíme v čísle červencovém,
které bude rozšířeno o LETNÍ ČTENÍ.
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Již třetí desítku let propaguji bioprodukty,
biopotraviny a hlavně biovíno, kudy chodím a kde mohu promluviti. I paní Shirley
Temple Black (bývalá velvyslankyně USA
v Praze) jsem přinášel vždy tři lahvičky
biovína při každé příležitosti nějakého pozvání. Odvděčila se mně velmi pěkným
děkovným osobním dopisem, velmi chválícím biovíno. Mám ho – zarámovaný – na
památku viseti ve své pracovně... Pozvání
pak přibylo a biovíno jsem jí pak nosil ještě častěji!
Byla to dáma velmi milá, elegantní a společenská a častá pozvání k ní byla vždy
velice příjemná, až na maličkost ... ech ...
Maličkost živé hmotnosti více než 60 kg.
To byl její rovněž velmi milý, hravý a také
společenský buldok, jménem Gorby. Na
začátku devadesátých let minulého století
to bylo jméno jistě velmi oblíbené. Jak
mnohdy předváděla, velmi rád s ní pil
i biovíno. Jeho hravost pak stoupla a spočívala hlavně v okusování tkaniček bot la-

kýrek a otírání si tekoucích slin o černé
kalhoty pánů a rób dam. Nu, po každé návštěvě, samozřejmě, následovala čistírna.
K jeho oblíbené hře patřilo ovšem i objímání okolo krku (hlavně dam), a pak to
slintání bylo ještě „příjemnější“. – Paní
Shirley se ovšem vždy dívala na druhou
stranu. Nebylo však zcela bezpečné míti
robu bez ramínek. Dáma drobné postavy,
kterou Gorby, stoje na zadních, značně
převyšoval, takže jí olizoval ramena i obličej, toho nedbala. Samozřejmě ji pak
Gorby bez potíží prackami svlékl před celou společností. Nu, vykřikla a prchla. Paní
Shirley jí okamžitě oblékla do nějakých
dětských šatiček a rozhněvala se.
„S tím Gorbym opravdu již není k vydržení, jak je nevychovaný! Už si s ním skutečně nevím rady. Toto, co te předvedl, již
přesahuje všechny meze! Já ho snad budu muset dát pryč...“ A uronila slzu. „Ne! To
nemohu udělat – mám ho přece tak strašně ráda! Ale... už vím! Potrestám ho jinak
– já ho přejmenuji! Poj sem, Jelcine, a už
nezlob a nesvlékej dámy!“
RJB
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