Nasze projekty ochrony przyrody

/ Stettin

Z radości i wdzięczności
Brodowin położony jest
wśród bajkowych krajobrazów. Między siedmioma jeziorami, łagodnymi
wzgórzami i podmokłymi lasami bukowymi.
Dla zachowania tego
wrażliwego środowiska
realizujemy własne projekty ochrony przyrody.

Polska

Samochodem z Berlina: ok. 70 km, ok. 1,5 godziny
Samochodem ze Szczecina: ok. 95 km, ok. 1,5 godziny
Pociągiem i rowerem: Regionalny ekspres RE3 kursuje co godzinę z Berlina do Chorin.

Nasza fundacja
Ekologiczna i spoleczna
Ökodorf Brodowin Gisela und Werner Upmeier Stiftung Fundacja na rzecz ochrony przyrody, środowiska i spraw
społecznych została powołana do życia, aby móc wspomagać ochronę przyrody, projekty spoleczna oraz organizacje regionalne poza naszą działalnością rolniczą. Czy to
siedliska dla nietoperzy, czy dotacje na wycieczki edukacyjne - nasza Fundacja umożliwia realizację przedsięwzięć
na wszystkich płaszczyznach.

Nasz sklep w gospodarstwie
Smaki i relaks
Tutaj mogą Państwo przed zakupami przywitać się z naszymi
krówkami. A później - w samym środku naszych zabudowań
- posmakować ciast własnego wypieku oraz pożywnych przekąsek. W nieodległym zespole poklasztornym Chorin prowadzimy przytulną eko-kawiarnię z wysmakowaną wiejską
kuchnią i wyborem brodowińskich produktów.
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Więcej informacji: www.brodowin.de
Ökodorf Brodowin • Weißensee 1
D-16230 Chorin OT Brodowin
Tel. +49-33362 – 246 • Fax. +49-33362 – 71108

Otwarte codziennie - pełny asortyment produktów ekologicznych - brodowińskie produkty - salami - miód - soki oleje - sezonowe warzywa - lody - taras - wiejska kuchnia z
daniami dnia

Nasza mleczarnia

Nasze gospodarstwo rolne

Prosta dostawa Ekokoszyk

Rzemiosło z tradycją i jawnością
Zapraszamy do zaglądania nam przez ramię przy wykonywaniu tradycyjnego mleczarskiego rzemiosła. Dzięki
szklanej elewacji naszej mleczarni każdy może sprawdzić,
jak mleko od naszych krów i kóz zamieniamy w wyroby
mleczarskie. Czego nie widać, tego też nigdy nie robimy.
W pełni świadomie rezygnujemy z homogenizowania naszego mleka. Tego mechanicznego procesu, który zmienia
strukturę mleka i uniemożliwia powstawanie śmietany, nie
akceptujemy. Nasze świeże mleko do picia zachowuje w ten
sposób swoją naturalną konsystencję - i śmietanę, którą jak
za czasów naszych babć po kilku dniach można z mleka
zebrać.

Zrównoważone i naturalne
Uprawy prowadzimy według zasad biodynamicznych w koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. To co pobieramy z
gleby, oddajemy jej ponownie w formie skompostowanego
obornika. Nasze pola są żywe i pełne barw. Jak jest to urokliwe, można zobaczyć podczas spaceru po naszych polach, łąkach i zabudowaniach. Albo posmakować podczas degustacji świeżego mleka, wędlin, jaj i warzyw.

Nieskomplikowanie od samego początku
Proste i wygodne zamówienie w sklepie internetowym lub
przez telefon. Zdrową ekologiczną żywność dostarczymy
Państwu do domu albo wszędzie tam, gdzie Państwo
chcą odebrać nasz koszyk.

Sklep internetowy:
shop.brodowin.de
fonu

darmowy numer tele
(z Niemiec)

0800-27636946

Świeże mleko - nie homogenizowane - naturalne mleko
pełnotłuste oraz odtłuszczone mleko krowie - świeże mleko kozie - mozzarella - masło - twarożek - jogurt naturalny
- różne rodzaje serów - kozi ser biały - ser kozi typu feta w
solance - ser krojony

nie
Zwiedzanie na zapyta
owin.de
betriebsfuehrung@brod
+49 174 – 29 57 861

1250 ha gruntów ornych - z corocznym płodozmianem - nawóz zielony - kompostowanie - 25 ha upraw warzyw - 230
krów mlecznych z własnymi cielętami - 300 kóz mlecznych
z młodymi - tradycyjna mleczarnia rzemieślnicza do oglądania - ok. 150 brodowińskich produktów ekologicznych

Sklep internetowy: shop.brodowin.de – darmowy numer
telefonu (z Niemiec) 0800-27636946 – ponad 1.000
produktów ekologicznych - zamówienia indywidualne
lub gotowe zestawy-koszyki - dostawy 5 dni w tygodniu nowoczesne samochody-chłodnie - przesyłki pocztowe

