ExpoziŃie de produse tradiŃionale la Iași

Miercuri, 19 Iunie, 27 de agricultori din JudeŃul Iași
au participat la o expoziŃie unde au avut ocazia de a
prezenta peste 40 de produse tradiŃionale precum
brânzeturi, miere, dulceŃuri, plăcinte, sărmăluŃe, salate,
cireșe si, surpriza zilei – raŃă pe varză! Evenimenul a fost
organizat în cadrul unui parteneriat încheiat între DirecŃia
pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Iași și DirecŃia
Sanitar Veterinară și pentru SiguranŃa Alimentelor Iași, sub
titulatura „Parteneriat și continuitate pentru tradiŃia
românească”.
„Suntem mândri că am putut să ne aflăm astăzi, aici.
Până acum, nu am mai avut ocazia de a le arăta oamenilor
cât de proaspete, sănătoase și delicioase sunt produsele noastre. Oamenii sunt atât de
impresionaŃi de aceste noi supermarketuri încât parcă au uitat să mai caute calitatea în
ceea ce cumpără. Este un sentiment minunat să vezi expresia de pe feŃele oamenilor
atunci când gustă din bunătăŃile noastre”, a declarat Adriana, unul dintre participanŃii la
expoziŃie.
Cei 27 de agricultori au participat la expoziŃie alături de 5 firme private și provin
din 4 comunităŃi rurale în care World Vision Romania – Biroul Zonal Iași – lucrează
(Aroneanu, Costuleni, CepleniŃa și Vlădeni). Acest parteneriat cu autorităŃile locale face
parte dintr-un proiect mai amplu desfășurat de World Vision Romania și dedicat unei
îmbunătăŃiri a calităŃii vieŃii oamenilor din mediul rural, prin sprijinirea agriculturii și
sprijin pentru înfiinŃarea unor mici afaceri.
„România trebuie să protejeze produsele tradiŃionale locale pentru a-și păstra
moștenirea naŃională și regională și a face parte din „unitatea în diversitate” europeană.
Ceea ce încercăm noi acum să facem prin acest proiect și cu ajutorul parteneriatelor
încheiate cu autorităŃile locale, este să le oferim celor din mediul rural, alternative
pentru o dezvoltare sănătoasa și stabilă. Ne dorim ca acest gen de expoziŃii să aibă loc
regulat și, de semenea, să putem înfiinŃa și o piaŃă în care să se comercializeze astfel de
produse” a declarat Rozica TiŃa, coordonatorul Proiectului Agricol derulat de World
Vision România în judeŃul Iași.

