
Vi mangler biodynamiske
leverandører

Der er et stigende marked for vores Demeter-
produkter.
Vi vil derfor gerne i kontakt med engagerede
økologer, der overvejer at dyrke biodynamisk.
Ring og hør om mulighederne for at at levere
biodynamiske kvalitesprodukter inden for korn-
arter, grønsager, frugt og mælk.

Med venlig hilsen

Jørn Ussing Larsen
Bageriet Aurion
tlf. 9896 3444 • www.aurion.dk
Korn

Sven Jensen
Solhjulet
tlf. 8751 3533 • www.solhjulet.dk
Grønsager og frugt

Leif Friis Jørgensen
Mejeriet Naturmælk
tlf. 7464 2801 • www.naturmaelk.dk
Mælk

Eleonora Hansen
Dansk Helios
tlf. 7595 4088 • www.helios.dk
Korn og grønsager

Demeter-landmænd er ikke helt almindelige
- de dyrker nemlig både økologisk og biodynamisk

Vi kunne godt bruge flere kolleger med lyst til
nye perspektiver i deres personlige og faglige liv.
Der er et marked for flere biodynamiske produkter.
Biodynamisk dyrkning kræver noget ekstra. Det
giver også noget ekstra. Ikke bare ofte en mer-
pris, men også nogle andre oplevelser.

Kontakt os venligst, hvis du vil høre mere.

Hilsen

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Økologiens Hus, Åbyhøj

tlf. 86 19 94 45  www.biodynamisk.dk
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