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Colecţia de genţi a Elenei Udrea
După ce a plecat din postul de
ministru, Elena Udrea a dat fuga săşi facă bilanţul ... Citește articolul

14 DN-uri cu restricţii, 897 şcoli închise

CUMPĂRĂTURI ● Încă un magazin bio în Bucureşti
Cei care vor să deguste şi să cumpere alimente sănătoase, fără chimicale, au încă un
magazin specializat la dispoziţie: Pukka Food.

Aseară, cinci drumuri naţionale erau închise: DN
24 C Manoleasa – Rădăuţi Prut, DN 1H ... Citește
articolul

Cum închide Boc populismul în cartea
de istorie
După semnarea protocolului de către liderii
coaliţiei, premierul Răzvan Ungureanu a anunţat
că ... Citește articolul

CUMPĂRĂTURI ● Încă un magazin bio în Bucureşti
Cei care vor să deguste şi să cumpere alimente sănătoase, fără chimicale, au încă un
magazin specializat la dispoziţie: Pukka Food.
În inima Capitalei, pe strada George Vraca, la numărul 7, la parterul unei clădiri vechi,
s-a deschis de vreo lună Pukka Food, un mic magazin de produse ecologice.
OFERTĂ. De cum intri pe uşă, te "izbeşte" atmosfera "british" a locului. Mai apoi
poftele încep să-ţi dea ghes să cumperi şi aia, şi aialaltă... Condimente, fructe
deshidratate, unt de arahide, tot felul de conserve şi creme de legume, gemuri, fulgi de

Miliardul de sub zăpadă, la Curtea de
Conturi
Contractele de întreţinere
multianuală, semnate pe suma de
1 miliard de euro, au fost ... Citește
articolul

Tratatul UE de guvernanţă fiscală.
„Manta de vreme rea” sau „o
aventură”?
„Sper ca în timpul cel mai scurt să
fie redactat protocolul şi partidele
politice care ... Citește articolul

cereale, musli, făinoase fără gluten, mălai, orez, fasole sau mazăre uscată, quinoa,
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cous cous, pîine, lactate şi brînzeturi, ouă, miere, sucuri, cafea, ceaiuri, o mulţime de
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dulciuri şi multe alte "ispite" bio îţi fac cu ochiul din rafturile verzui. "Am încercat să

Loading from

aducem toată gama de produse necesară unei gospodării, însă nu avem chiar tot.

Okazii .ro

Probabil luna aceasta vom avea şi legume ecologice şi ne dorim foarte mult să
aducem lapte, peşte şi carne ecologică. Deocamdată avem doar produse tradiţionale
din carne, pentru că aceasta a fost varianta cea mai apropiată de bio", spune Bogdana
Ghinescu, care a creat Pukka Food împreună cu prietena sa, Ileana Muntean.
Majoritatea furnizorilor Pukka sînt din Anglia şi Germania – Essential, Organix,
Wilkin&Sons, La Selva sau Green&Black’s. Iar cele două asociate i-au "racolat" după
ce le-au degustat produsele la BioFach, cel mai mare tîrg bio din lume. Printre
furnizorii locali se numără Naturalia, Asi Nature şi La Dorna, Apicola Deva sau Petras
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Bio. Pukka vinde şi celebrul suc de mere Mălîncrav.

3

paste de dinţi, creme de faţă, de corp, pentru protecţie solară, deodorante, săpunuri,
şampoane, geluri de duş şi şerveţele umede eco pentru bebeluşi.

porumb organic, sau în sacoşe de bumbac bio.
Email
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Apostu a demisionat din funcţia de primar al
municipiului Cluj-Napoca
Sorin Apostu, arestat pentru fapte de corupţie, a demisionat din
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funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca. Informaţia a fost dată
publicităţii de Tiberiu Ban, unul dintre apărătorii lui Apostu, care a
precizat că demisia a fost înregistrată astăzi, la Registratura
Primăriei."Decizia îi aparţine domnului primar, a fost o decizie...
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