
Oferta zakupu BIO cytrusów
od certyfikowanej organizacji rolniczej z włoskiej Apulii

Tworzymy kooperatywę zakupową skierowaną do osób chcących kupować owoce wolne od 
pestycydów, wysoko interwencyjnych środków ochrony roślin oraz NIE konserwowane chemicznie 
przed skierowaniem do sprzedaży. Cytrusy są zrywane z drzew bezpośrednio przed wysyłką palety 
do odbiorcy. Nie są pokrywane żadnym środkiem bakterio/ owadobójczym, nie są woskowane, nie 
są składowane w chłodni czy magazynie.
Ponieważ podczas uprawy na polu nie używa się herbicydów/ fungicydów, dlatego są w 100% BIO 
organiczne zarówno podczas fazy wzrostu na plantacji, jak i później w drodze do Państwa...

Cytrusy można bez szorowania i pracochłonnego namaczania używać w całości wraz ze skórkami do 
wszelkich domowych przetworów typu konfitury, pikle, ciasta, nalewki, limoncello/ arancello/ 
mandarinello, itd. Owoce nie zawierają chemii niszczącej wątrobę, odkładającej się w organizmie...

Interesuje nas sprowadzanie produktów TYLKO ze sprawdzonego miejsca, czyli farmy organicznej 
prowadzonej przez świadomych oraz nastawionych na ekologię rolników. Wspieramy w ten sposób 
działania wybranych organizacji i możemy się cieszyć naturalnymi produktami z ich upraw.

Naszym pierwszym wyborem jest kooperatywa z włoskiej Apulii, z którą nawiązaliśmy współpracę. 
Mają dobre ceny,  świetne produkty oraz oczywiście dla weryfikacji i transparentności swoich 
działań - komplet certyfikatów. Zero pestycydów, zero thiabendazolu, zero imazalilu, zero 
ortofenylofenolu - wszystko potwierdzone badaniami laboratoryjnymi nie tylko na owocach, ale 
także na liściach i glebie. W ich przypadku nie ma tylko teoretyzowania o ekologii, tu jest prawdziwie
organiczne oraz podejście do biznesu w zgodzie z naturą...

W ofercie znajdują się trzy produkty: cytryny, pomarańcze oraz mandarynki (klementynki).

Cytryny oraz pomarańcze są pakowane w drewniane skrzynki o wadze 10kg i takie opakowanie 
traktujemy jednostkowo jako minimalna ilość zamówienia od każdego uczestnika. Można zamówić 
mix cytryn/ pomarańczy w ramach jednej skrzynki, czyli 10kg „pół na pół”.

Mandarynki są pakowane w drewniane skrzynki o wadze 7kg i takie opakowanie traktujemy 
jednostkowo jako minimalna ilość zamówienia od każdego uczestnika. Mandarynek nie można 
mieszać w ramach jednej skrzynki, zamawiamy całą skrzynkę.



Każdy uczestnik może zamówić dowolną ilość skrzynek na zasadzie wielokrotności.
W handlu cytrusami operuje się pojęciem kalibru (wielkości) owoców, zamówienie opiewa na:
BIO cytryny (kaliber 4/5)
BIO pomarańcze (kaliber 5/8)
BIO mandarynki (kaliber 4/5)
Mniejsze kalibry (czyli duże owoce) są relatywnie drogie, skierowane głównie do handlu 
detalicznego, ich zakup na nasze potrzeby ma wątpliwy sens. Kaliber owoców nie ma związku z 
dojrzałością samych owoców, to tylko kwestie cech gatunkowej odmiany oraz wielkości.

Cena owoców z bieżącej dostawy wynosi 10,90 zł/kg i jest uśrednioną ceną za wszystkie odmiany.

Innymi słowy minimalne Państwa zamówienie to skrzynka owoców (7 lub 10kg) i w tej cenie 
otrzymujecie wybrane cytrusy z dostawą kurierską (już opłaconą) pod wskazany adres. Oczywiście 
można zamawiać wielokrotność jednej skrzynki, dostawa jest zawsze wliczona w cenę.

Warunki przystąpienia do kooperatywy oraz indywidualnego zamówienia cytrusów:
* przedpłata na wskazane konto uzgodnionej wcześniej kwoty (do 11.02.2022)
* podanie adresu wysyłki kurierskiej do Państwa (wraz z kontaktowym numerem telefonu)

Zamówienie zbiorcze u producenta składamy 12.02.2021, orientacyjny czas dostawy do Polski to 21-
22.02.2022

Kolejne zamówienie:
 druga połowa marca 2022

Komunikacja i składanie zamówień:
* najchętniej korespondencja mailowa <biuro@ekoprodukty.com.pl>
* telefonicznie pod numerem 509 067 967
* korespondencja poprzez messengera facebookowego
* ewentualnie w komentarzu pod postem opublikowanym na grupie facebookowej

Komplet certyfikatów i prezentację producenta znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.ekoprodukty.com.pl

Zapraszamy do udziału w naszej kooperatywie oraz przeznaczenia zakupionych owoców na wszelkie 
wybrane przez Państwa inspirujące pomysły w kuchni i gospodarstwie domowym.

http://www.ekoprodukty.com.pl/

