
Защо това е добра практика?Иновативната идея за поставяне на

автомати за мляко и други млечни продукти в местните градове и

села възникна поради необходимост. Според Рамон Мугерца от

фермата Telleri Zahar в Hernani, единственият вариант за

млекопроизводителите е да продават директно на обществеността,

тъй като цените, предлагани от млечните заводи, са твърде ниски,

за да се гарантира жизнеспособността на една ферма. Директната

продажба елиминира посредниците и дава възможност на

потребителите да купуват изключително пресни, минимално

преработени местни продукти на същата цена като в

супермаркетите. По този начин малките ферми продължават да

осигуряват оцеляването на местната първична промишленост и да

поддържат селския живот, веригата на
доставки е кратка и общността получава
свежи, естествени продукти.
Относно
Тези автомати продават пълномаслено мляко,
съхранявано при контролирана температура под 4ºC.
Млекопроизводителите пастьоризират млякото си при
73ºC за тридесет секунди в млечната ферма и след
това го транспортират в резервоари до автоматите.
Министерството на здравеопазването дава
разрешения за пастьоризиране и след това
разпределя млякото за продажба на дребно в
автоматите. Всяка машина има общ капацитет от 200
литра. Кравите се доят първо сутрин и млякото им
може да бъде закупено от машините до 7 часа
сутринта. Земеделските производители събират
непродаденото мляко всяка вечер и на следващата
сутрин зареждат машините с прясно мляко. Литър
струва 1 евро и половина литър 50 цента. Други
млечни продукти се произвеждат във фермите по
същия начин като млякото, използвайки традиционни
методи и минимална обработка. Земеделските
производители използват пресни, естествени,
традиционни съставки и цените са същите като в
супермаркетите. Асоциацията Behemendi иска и
обработва разрешенията, необходими за
инсталирането на вендинг машини. След това
общинските съвети предоставят мястото и
местоположението на машините за членовете на
асоциацията. Регионалните и градските правителства
са приложили мерки за насърчаване на тази директна
продажба, а баското правителство финансира
четиридесет процента от инвестиционната
инфраструктура на млекопроизводителите.

40 МАШИНИ ЗА 
ПРОДАЖБА НА
ОРГАНИЧНО МЛЯКО

Резултатът
Все повече потребители избират да купуват мляко от
вендинг автоматите; следователно, все повече и
повече се инсталират. Сега те предлагат по -широка
гама от млечни продукти, като например сирене
Idiazábal със сертификат за произход, кисело мляко и
овче мляко и сирище за приготвяне на джунджа.
Всички тези продукти са органични.

Здравословно
Вендинг машините осигуряват на потребителите
директен достъп до здравословна продукция, която е
с високо качество, свежа и ароматна. Използваните
традиционни методи включват минимум обработка и
се добавят само основни съставки. Освен това тези
млечни продукти са органични: не съдържат токсични
остатъци, напълно нетрансгенни.

Устойчиво
Вендинг автоматите предлагат на потребителите нов
начин за закупуване на прясно мляко и млечни
продукти. Тези машини дават възможност на
общността да избере качеството и количеството, което
иска. Вендинг машините премахват и опаковките, тъй
като клиентите осигуряват свои собствени съдове.
Късата верига на доставки и директните продажби
намаляват разходите и означава, че местните
фермери ще станат по-устойчиви..

Етично
Всички участващи земеделски производители са
наясно с проблемите на околната среда: използват
само естествени торове като оборски тор и минерални
като карбонат, калций и доломит и придават голямо
значение на благосъстоянието на добитъка си.
Животните прекарват лятна паша на открити пасища и
при необходимост диетата им се допълва с органично
сертифициран без трансгенни фуражи.

Диетични изисквания
Тези млечни продукти се произвеждат по изцяло
органични методи..

Tип: верига на доставки, за вкъщи, кръгова 
икономика

Cтрана:  Испания, Страната на Баските
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