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Κοινοτικά
υποστηριζόμενη γεωργία
(CSA) 



Η υποστηριζόμενη από την
κοινότητα γεωργία (μοντέλο CSA) ή
το μοίρασμα της σοδειάς είναι ένα
σύστημα που συνδέει στενότερα
τον παραγωγό και τον καταναλωτή
στο πλαίσιο του διατροφικού
συστήματος, επιτρέποντας στον
καταναλωτή να εγγραφεί στη
συγκομιδή ενός συγκεκριμένου
αγροκτήματος ή μιας ομάδας
αγροκτημάτων. 



Σε αντάλλαγμα για την εγγραφή
τους σε μια συγκομιδή, οι
συνδρομητές λαμβάνουν ένα
εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο
κουτί με προϊόντα ή άλλα γεωργικά
αγαθά. Αυτό περιλαμβάνει
εποχιακά φρούτα και λαχανικά και
μπορεί να επεκταθεί σε ξηρά
προϊόντα, αυγά, γάλα, κρέας κ.λπ.
Ορισμένες CSA προσφέρουν
συνεισφορά εργασίας σε
αντάλλαγμα για ένα μερίδιο του
κόστους της συνδρομής.



Η CSA μπορεί να παρέχει μια
εγγυημένη αγορά για τους αγρότες,
μερικές φορές παράλληλα με άλλα
κανάλια εμπορίας. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό εάν οι παραγωγοί είναι
βιοκαλλιεργητές μικρής κλίμακας

που δυσκολεύονται να
διαπραγματευτούν βιώσιμες
συμβάσεις με μεγάλες αγορές

λιανικής πώλησης...

CSA για γεωργούς



Με την ένταξή τους σε ένα
κοινοτικό αγρόκτημα, οι
καταναλωτές μπορούν να
περιμένουν να λάβουν μερίδιο από
τα τρόφιμα, να έχουν άμεση επαφή
με τον αγρότη ή τον παραγωγό και
να γνωρίζουν ότι συμβάλλουν στην
εξασφάλιση ενός βιώσιμου
εισοδήματος.

CSA για καταναλωτές



Πολλά αγροκτήματα CSA
προσφέρουν ευκαιρίες
εθελοντισμού, πάρτι εργασίας και
ανοιχτά σπίτια όπου οι
καταναλωτές μπορούν να
φορέσουν τα γαλότσες τους και να
βοηθήσουν. Είναι μια φανταστική
ευκαιρία για εσάς ή την οικογένειά
σας να μάθετε περισσότερα για το
πώς παράγονται τα τρόφιμα και να
γνωρίσετε πολλούς νέους
ανθρώπους.

CSA για καταναλωτές



Τα κοινοτικά αγροκτήματα του
προγράμματος CSA βοηθούν τις
κοινότητες να αναλάβουν τον
έλεγχο του επισιτιστικού τους
εφοδιασμού, παρέχοντας στα μέλη
τους ποικιλία τοπικών, συχνά
βιολογικά παραγόμενων τροφίμων,
από λαχανικά και κρέας μέχρι γάλα,
ψωμί και μέλι.



Πρόκειται για ένα εναλλακτικό
κοινωνικοοικονομικό μοντέλο

γεωργίας και διανομής τροφίμων
που επιτρέπει στον παραγωγό και
τον καταναλωτή να μοιράζονται
τους κινδύνους της γεωργίας.



https://en.wikipedia.org/wiki/Community-
supported_agriculture 
https://communitysupportedagriculture.org.uk/ 

Ξεκινήστε το ταξίδι σας προς μια πιο
πράσινη και βιώσιμη πόλη.

 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο και γίνετε

ένας μελλοντικός ηγέτης της
μετάβασης
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