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Защо това е добра практика?Borda демонстрира добри практики,

главно поради тяхната устойчивост и производствени принципи:

които не включват използването на интензивни земеделски методи

и по този начин допринасят за здравето на потребителите и

качеството на продукта. Те също така практикуват и насърчават

късата верига на доставки чрез създадената от тях кооперация и в

резултат на това защитават застрашената порода добитък Pirenaica.

Относно
Борда е едновременно нощувка със закуска и
работеща ферма. Ирен и Алберто Ирасторза
управляват бизнеса заедно: Ирен управлява
настаняването, а Алберто земеделието и добитъка.
Месото, произведено в имота, се доставя директно на
редовни клиенти и също така се продава чрез „Lur
Lan”, кооперативна асоциация, която обединява
земеделски и животновъдни производители от
осемнадесет различни ферми и включва продукти
като люти чушки, свински деривати, сирена и бобови
растения . Асоциацията има силно присъствие в
Интернет и използва стратегия за директни продажби.

Проблемът
Традиционното земеделие и животновъдството са
трудоемки и изискват постоянно целогодишно
внимание- няма почивни дни или празници. Новите
поколения вече не желаят да поемат такива тежки
отговорности и професията губи позиции.

AND B&B (OLABERRÍA)

Действие
Ирен и Алберто започнаха тази система за директно
продажба на месо, като адаптираха системата за
маркетинг и продажба, използвана във френския
баски регион, за да отговарят на собствената им
област. Идеята е производителят да продава продукта
си директно на потребителя. Irastorzas работят от
фермата си и предлагат пет килограм вакуумни
опаковки месо. Те съдържат осем различни разреза
или продукти от първото и второто качество. Irastorzas
твърдят, че цените им са изключително конкурентни и
представляват голяма стойност за потребителите.
Етикетирането на пакети включва пълни данни за
проследяване и дати.

Здравословно
Доказано висококачествено месо от говеда, хранени с
естествено зърно без трансгенни продукти или трева.

Устойчиво
Производството разчита на местни ресурси и е 
природосъобразно. Те са насърчавали консумацията 
на местни храни или продукти на „нулев километър“. 
Работейки по този начин, той им позволява да запазят 
земята в района в употреба, като по този начин 
допринасят за селскостопанската туристическа 
индустрия. 

Етично
Продуктът се продава директно на обществеността;
това гарантира запазването на традиционните методи
на работа и насърчава икономическото развитие на
местните селски градове. Той също така гарантира, че
жителите на селските райони продължават да работят
и да изкарват прехраната си. Те са допринесли за
опазването на породата добитък Пиренаика, която е
застрашен вид.

Tип: Верига на доставки
Cтрана: Европа:/Испания, Страната на 
Баските
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Последвайте историята на Borda
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https://www.nekatur.net/borda?lang=en-US
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.nekatur.net/borda?lang=en-US

