LUNDBY GÅRDSBUTIK i Odensala
Medlem i

Gårdsbutikerna mpa
ETT NÄTVERK AV SVENSKA GÅRDSBUTIKER

Ansvar
I butikerna finns egna och andras mathantverk
Vi ansvarar personligen för det vi säljer. Det betyder inte att vi själva har stått
vid grytorna, men vi har full kontroll på hela processen. Vi känner dem vars
varor vi säljer, och kan det mesta om deras produktion.
Vi pratar direkt med varandra och med dig som kund. Kritik ( jo, för misstag
sker, det är mänskligt) går direkt till producenten så att det blir bot och bättring.

Omsorg
Vi är beroende av vår svenska natur, och vill leva i samklang med den
Omsorg om djur och natur är grundläggande.Vi håller oss så långt borta det går
från konstiga tillsatser, gifter, gmo produkter och annat som vi inte tror på.
Några är certifierade för ekologisk produktion, andra inte. Djuren får leva och
äta så naturligt som möjligt, för då växer de i sin egen takt.

Kvalité
Vi säljer bara mat som vi själva vill äta och servera till våra barn
Kvalité är inte lätt att definiera. För varje produkt menar vi att det finns olika
saker som är viktiga. Vi redovisar våra kriterier för dig och vågar sätta vårt namn
bakom allt vi säljer. Vi tror nämligen att du känner igen kvalité när du får smaka
på den. Annars lär du inte komma tillbaka.

Ärligt betalt för en ärlig produkt
Gårdsbutik betyder att vi har lagt ned vår tid och vårt kunnande för att
producera äkta och god mat. Det är vad du betalar för.

Ingen butik är den andra lik
Varje butik har helt olika förutsättningar. Hos någon hittar du bara några få
produkter. Hos en annan många fler. Men om du vill ha tag i något som finns i
en av våra gårdsbutiker går det nog att ordna.
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