Autós Termelői Piac (ATP) nyílik
2020. május 23-től szombatonként 8 órától 16 óráig termelői piacot szervez a Magyar Piac Szövetkezet
AUTÓS TERMELŐI PIAC (ATP) néven a Budapesttől pár perces autóútra található – az M-3-as autópálya
38-as km-nél a Bag-Tura-Aszód lehajtónál – infrastruktúrával ellátott szabadterületen.
A Magyar Piac Szövetkezet 2010 decemberében alakult meg és az eltelt tíz év alatt az egész ország területén
– nagyvárosokban, kistelepüléseken – mintegy 80 piacot nyitott és ennek többségét üzemeltette is.
Az, hogy mekkora jelentőséggel bír a magyar földben megtermelt magyar termék, majd itthon feldolgozott ízés hozamfokozó nélkül előállított késztermék, arra egy rövid mondattal tudunk válaszolni:
Amit eszel, azzá leszel!
A jelenlegi veszélyhelyzet komoly próbatétel elé állította a kistermelőket, őstermelőket a feldolgozó
kisüzemeket, valamint a kereskedelmi hálózatot. Itt a szezonális termékek időszaka a tavasz, amikor a friss
primőr zöldségfélék értékesítésének időszaka van. Magyarországon a kistermelői, őstermelői szektort nagyon
érzékenyen érinti a kialakult helyzet, ugyanis az értékesítési helyeik bezártak, a piacok megszűntek nem
maradt lehetőségük a termékeik értékesítésére.
A tapasztalat a veszélyhelyzet, valamint a folyamatosan kapott jelzések késztettek minket arra, hogy a Bag
település határában 10 éve piac céljára létesített területen megnyissunk egy autóból történő árusításra alkalmas
AUTÓS TERMELŐI PIACOT ahol az ország bármely területéről érkező kistermelők, biotermelők,
hungarikumot előállító élelmiszer manufaktúrák kínálhatják termékeiket. Célunk, hogy a vidék értékei, étkei
folyamatosan jelen legyenek és lehetőséget biztosítsunk arra, a fővárosiaknak, a Budapest környékén élőknek,
hogy itt is megismerhessék a vidéki kultúrát, gasztronómiát, vásárolhassanak egészséges magyar termékeket
közvetlenül a termelőktől, akik ehhez adják az arcukat, elérhetőségüket, és még mosolyognak is. A közvetlenül
a termelők által értékesített termékek iránt nagy a fogyasztók bizalma, de azért az árúk minőségét,
fogyaszthatóságát az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős hatóság ellenőrzése is garantálja.
A tervezett AUTÓS TERMELŐI PIAC hozzájárul a jó minőségű és változatos hazai termékek
népszerűsítéséhez, értékesítéséhez. A program az Agrárminisztérium egészséges táplálkozás és életmód, a
helyi termékek és piacok népszerűsítésére irányuló törekvéseit is szolgálja.
A program lehetőséget biztosít a termelőknek, hogy a járványhelyzethez alkalmazkodva – megfelelő
védőtávolságok és higéniai előírások betartása mellett – autóból árusíthassák egészséges hazai termékeiket.
Szeretnénk, hogy a kultúránkban és hagyományainkban élő értékek, melyekre igazán büszkék lehetünk, minél
többekhez eljussanak, egyúttal a piacon való vásárlásra ösztönözzük a fővárosi lakosokat, a környéken
dolgozókat, az ott lakókat is.
A piacon kedvcsináló főzést is rendezünk szürkemarha- és bivaly pörkölt kóstoltatással.
Különlegesség a halcsipsz, amit szintén mindenki megízlelhet.
Legyünk büszkék arra, ami
FRISS, ROPOGÓS, ÍZLETES!
Mindenkit várunk szeretettel!

