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 1085
Budapest, Gyulai P. u 12. nyitva: H-P 10-
19, Szo-Vas: zárva

Szatyorbolt http://szatyorbolt.hu/

Fenntartható gazdaságokból beszerzett
élelmiszerek: zöldségek (Rábcakapi
Biokertészet, Zsámboki Biokert, stb),
gyümölcsök, csírák, tejtermékek, tojás
(Youtyúk), pékáru, húsok, krétai szűretlen
olívaolaj, ecet, méhészeti termékek és
méreganyagmentes tisztítószerek
kaphatók. A honlapon megtalálhatóak a
beszállító termelőkről 1-1 rövid
bemutatkozó.

Szatyorbolt egy újszerű
közösség/társadalmi vállalkozás,
melynek van egy üzleti része, ami a
környezettudatos vásárlás alternatíváját
kínálja mindazoknak, akiknek fontos,
hogy mit esznek nemcsak �nom legyen,
hanem tisztában vannak azzal, hogy az
milyen hatással van saját és a
környezetük egészségére, kíváncsiak
élelmeik termelőire és szeretnek
hasonló gondolkodású emberekkel
találkozni vásárlás közben is.

„Közvetlenül a termelőtől szerezzük be a
termékeket, tudjuk, hogy kitől
vásárolunk. Így lehetőségünk van
megismerni, megérteni, hogy a termelő
hogyan termeszti, készíti az élelmiszert.
Idény zöldségeket és gyümölcsöket
árulunk, lehetőleg azoknak is a
szabadföldi változatát. Lehetőség szerint
helyi termelőkkel vagyunk kapcsolatban,
a friss áruk tekintetében mindenképpen
(zöldség, gyümölcs, tejtermék, pékáru),
így a szállítás költsége, illetve a
környezetre gyakorolt káros hatása
lényegesen csökken.

A csomagolást próbáljuk a lehető
legszükségesebb szintre csökkenteni.
Törekszünk rá, hogy a legtöbb termék
csomagolása újra használható, vagy
visszaváltható legyen. Mi nem egy
'mindig minden van' boltot
működtetünk, mert ez a működés
rengeteg élelmiszerhulladékot
eredményez. A tárolásnál a legkevesebb
energiát használjuk, hiszen hetente
frissen érkezett termékeket kínálunk. A
kiszállításnál törekszünk a
hatékonyságra, a belső kerületekben
bringával szállítjuk a megrendeléseket.

http://szatyorbolt.hu/
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1124 Budapest, Csörsz utca 18, a MOM
Kulturális Központ udvarán, nyitva
szombaton 6:30-13-ig

MOM biopiac (Biokultúra Ökopiac) -
https://www.facebook.com/okopiac/

Csak érvényes tanúsítvánnyal
rendelkező, ökológiai gazdálkodásból
származó termékek kaphatók a piacon.
Zöldség, gyümölcs, füstölt és tőkehúsok,
feldolgozott hústermékek, tejtermékek,
savanyúságok, csírák, zöld levelesek bő
választékban kaphatók.

 - 1075
Budapest, Kazinczy utca 14 Tel: 
205190581, nyitva: vasárnap 9-14-ig

Szimplakert Háztáji Piac

30-40 termelő kínálja vegyszermentes,
saját előállítású �nomságait. Zöldség-
gyümölcs, hústermékek, mangalica- és
vadhús, frissen szedett és szárított
gombák, fűszerek.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22.
Pancs - gasztroplacc őstermelői piac -

Minden vasárnap délelőtt magyar
őstermelőket bemutató és összefogó
közösségi piac a Corvin-negyedben, a
Romkocsmában.

A közösségi piacon olyan termelők
árulnak, akik fontosnak tartják a
természettel való összhangot. A piac
kínálata: szezonális zöldségek és
gyümölcsök, házi sonkák és szalámik,
sajtok.

– 1136
Budapest, Hollán Ernő u. 5
ProVita Zöldség Gyümölcs 

Főzőbanán, friss koriander (nem biobolt,
de ezek a különlegességek itt
elérhetőek).

Édesburgonya házhoz szállítással a
termelőtől, bio termesztésből
http://edesburgonya.bio/

Magyar organikusan termelt bio
édesburgonya egyenesen a termelőtől,
korrekt áron. A honlapon receptekkel.

https://www.facebook.com/okopiac/
http://edesburgonya.bio/
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Szűcs Tibor tel: 20/555-2850
zoldsegonline@gmail.com

Zöld Tanya - Bio Zöldségdoboz házhoz
szállítással a termelőtől
http://biozoldsegdoboz.hu/

Ellenőrzött biogazdaságból kész
zöldség-dobozok vagy egyénileg
összeállítható zöldség és
gyümölcsdobozok, szombati
kiszállítással.

 
Den termékei havonta
házhozszállítással vitaalforraas@gmail.com

Fermentált zöldségek Müller Ildikótól,
fagyasztott garnélarák, nyers bio ghí és
vaj, bio rizs, bio kókusztermékek (AROY-
D, illatos, adalékmentes), bio olívaolaj,
fűszerek, parajdi kősó, nyers bio sajt
(legeltetett forrásból).
Rendelni és a kínálatot elkérni e-
mailben lehet. Szállítás havonta
meghatározott időszakban, extra díj
fejében azon kívül is.

 - 0630
94 20 665 Müller Ildikó
Müller Ildikó fermentált zöldségei

Laktofermentált probiotikus kézműves
savanyúságok

 - Budapest,
VII. ker. Garay tér 16. nyitva: Kedd-
csütörtök: 8.00-16.00, Péntek: 7.00-17.00,
Szombat: 7.00-12.00

Bajcshal https://bajcshal.hu/

Friss haltermékek, konyhakész termékek,
kaviárok.

Bio zöldségek, gyümölcsök (bio citrom,
banán), avokádó, csírák, olajok,
kókusztermékek és minden más.

1114 Budapest,
Szabolcska Mihály u. 5
Nap-Ra Biobolt – 

„Cégünk kiemelten fontosnak tartja,
hogy üzemünkből csak egészséges,
hormonoktól, hozamfokozóktól,
mesterséges anyagoktól mentes, friss
haltermékek kerüljenek ki. Üzemünk IFS
élelmiszer-biztonsági szabvány szerint
dolgozik, amely átfogja az élelmiszer
készítés teljes folyamatát, ezzel
biztosítva azt, hogy a tanúsítvánnyal
rendelkező élelmiszerek élelmiszer-
biztonsági szempontból kifogástalanok
legyenek.”

Halak megbízható
minőségben, vadon halászott fajták.
Serrano és pármai sonkák (némelyik
tartósítószeres - �gyeld a cimkét).

Lidl, Aldi és Metro - 

http://biozoldsegdoboz.hu/
mailto:vitaalforraas@gmail.com
https://bajcshal.hu/
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– 1054
Budapest, Alkotmány utca 19.
La Pescheria Tengeri Halbolt 

Friss tengeri halak, tenger gyümölcsei,
herkentyűk. A tengeri különlegességek
többsége frissen, fagyasztás nélkül
kapható. Makréla, aranykeszeg, tengeri
sügér, homár, tengeri fogas, tintahal,
kagyló, tőkehal�lé, tonhal.

 - Pauler utca 5.
Budapest, 1013 Hungary, Tel:
+36304506262

A Nagymama Házi Boltja

A Nagymama Házi boltja házi készítésű
termékeket és alapanyagokat kínáló
delikátbolt Budapesten, a
Krisztinavárosban. A zöldség-,
gyümölcskínálat mellett igazi, vidéki,
házias ízeket kínálnak.

1134 Budapest, Váci út 9-15.
Lehel csarnok - Szomor Farm
Mintabolt 

A magyar szürke marhából, bivalyból és
mangalicából készült hústermékeik
vegyszer- és adalékmentesek. Termékeik
közt megtalálható szalámi, kolbász,
virsli, kenőmájas, érlelt húsok, steakzsír,
szalonna, sonka.

A Szomor Gazdaság a Kiskunsági
Nemzeti Park területén régi magyar
állatfajták legeltetett tenyésztésével
foglalkozik. A   legelőkön vegyszert és
műtrágyát nem használnak, a szinte
teljes vadontartással segítik a természeti
értékek megmaradását.

Termékeik közt megtalálható a friss,
tanyasi (szabadtartásból származó)
csirke, hormon- és antibiotikummentes
hízott kacsa, liba, tyúk, gyöngytyúk,
pulyka, valamint nyers liba- és
kacsamáj. Kapható jó körülmények közt
tartott, magas minőségű marha és
sertés. Frissen sültek, sült házi véres és
májas hurka, sült házi kolbász, sült
császárszalonna. Házi füstölésű
parasztáruk és feldolgozott
hústermékek: májasok, szalonnák,
disznósajtok, tepertők, kolbászok,
szalámik, sonkák, párizsi, zsír. Házi vaj
100% házi tejszínből, adalék-, színezék-
és tartósítószermentes. Kiskerti, házi
zöldségek, gyümölcsök, frissen szedett
gombafélék.
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- kenyér-sajt-bor-sonka/
CHEESE SHOP& GOURMET STORE 1137
Budapest, Pozsonyi út 7. nyitva: H-P
7:30-20:00, Szombat: 8:30-19:00

Fromage

Itt nem minden bio, de a serrano és
pármai sonkák csomagolásmentesek, az
olajbogyók, hidegen sajtolt olajok
eredeti, jó minőségű termékek.

– 
szűretlen, kezeletlen olívaolajok,
ingyenes kóstolóval 2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 48.

Igazioliva.hu www.igazioliva.hu

Az egyik legelismertebb hazai olívaolaj
szakértő és beszállító. Az ültetvénnyel
nem rendelkező óriáscégek innen-
onnan összevásárolt tömegolajaival
szemben a cég a termelőktől vásárol.
Egy-egy újabb olaj kiválasztását
mindig  gondos kóstolás  és
tesztelés előzi meg.

http://www.igazioliva.hu/

