Šeivamedžių žiedų Derlius 2019. Mums reikia jūsų pagalbos!
Po žiemos saule galų gale išlindo ir dalinasi gerais vasaros laikais, o kartu su jais pritraukia
daugybę šeivamedžių žiedų.
Taigi pasiruoškite, kai mes jums kviečiame maloniai pasiraitoti rankoves ir išeiti į laukus, kad
padėtumėte mums surinkti dar vieną seivamedziu gėliu derliu kad galėtume ir toliau jus
džiuginti nuostabiu ir karšta vasaros diena gaivinančiu ‘elderflower presse’ gėrimu.

Kai kurie paprasti, bet svarbūs dalykai, kuriuos reikia žinoti ...
Mes mokame 2.60 svarų sterlingų už kg. Mes mokame už seivamedziu ziedu kekes, todėl
prašome rinkti tiktai žiedus o ne stiebus, ir jie turi būti švieži, todėl prašome pristatyti gėles
tą pačią dieną, kai juos nuskinate, nes jie labai greitai nuvysta ir tampa netinkami.

Jums reikės ...
Viskas, ko jums reikes tai yra šiukšliu maišu, kad sudėti gėles ir patogiu batu kad neskaudetu
koju ir butu malonu rinkti geles. Mes patariame dėvėti ilgas kelnes kad, jūs
nenusidilgintumete koju.

Kur ir kada atvezti gėlės ...
"Belvoir Fruit Farms" - atidaryta:Nuo gegužės vidurio iki Kol pasibaigs visos gėlės...
Barkestone Lane
Bottesford
NG31 0DH
Darbo pradžia 7 dienas per savaitę, pirmadieniais-sekmadieniais, 14:30 - 18:30
"Sacrewell Farm & Country Center" - atidaryta:Nuo vidurio Gegužės iki pasibaigs visos
gėlės...
Thornhaugh
Peterborough
PE8 6HJ
(sankryžą A1 / A47 Wansford mieste)
Darbo pradžia 7 dienas per savaitę, pirmadieniais-sekmadieniais, 14:30 - 18:30
Swarkestone Nursery - atidaryta:pagal susitarimą , Kol pasibaigs visos gėlės...
Lowes Lane
Swarkestone
Derbyshire
DE73 7GQ
Kaimo vietovių kodas
Prašau nerinkite geliu parkuose ar prie baznycios o tiktai laukuose ir pries rinkdami laukuose

atsiklauskite savininko ar galima?! Prašau gerbti kaimo vietovių kodą:
- Saugokitės, planuokite ir sekite bet kokius ženklus
- Palikite vartus ir laukus, tokius pat kokius radote
- Laikykitės viešų pėsčiųjų takų laukuose, kur auga augalai
- Apsaugokite augalus ir gyvūnus ir susirinkite savo siuksles
- Netrukdykite kitiems žmonėms
- Jei reikia, klauskite leidimo iš žemės savininkų
Aplankykite countrysideaccess.gov.uk, jei norite gauti daugiau informacijos apie kaimo
vietovių kodą.
Jei jums reikia papildomos informacijos, nedvejodami skambinkite:
Andrea Beddows Tel:07935901408

