ახალგაზრდული კოოპერატივი
ახალგაზრდული კოოპერატივი “სობისური” ა(ა)იპ “EthicFinance”-ის ინტენსიური
მხარდაჭერით ფუნქციონირებს, თუმცა,
უახლოეს მომავალში ახალგაზრდებმა
მისი საკუთარი ძალებით ამუშავება უნდა
შეძლონ და შემოსავლიან, რენტაბელურ

სობისური

საწარმოდ აქციონ.
“EthicFinance”-ის მუშაობა მიმართულია
კოოპერატივისთვის გრძელვადიანი პერსპექტივის შექმნისაკენ. ამ მიზნით გერმანიაში პრაქტიკის გასავლელად 2 ახალგაზრდის გაგზავნა იგეგმება. განზრახულია
ახალგაზრდული გაერთიანების შენობით
უზრუნველყოფა, საცდელი, ბიოლოგიურად სუფთა მეურნეობის მოწყობა.

ახალგაზრდული
კოოპერეტივი

ინიციატივა უკეთესი მომავლისთვის

ახალგაზრდული კოოპერატივი „სობისური”
ვაჟა–ფშაველას VII კვარტალი,
18 კორპუსი, II სადარბაზო, I სართული

ტელ.: (+995) 32 2 30 43 69
ელ-ფოსტა: info@ethicfinance.net

ინიციატივა უკეთესი მომავლისთვის

კოოპერატივი და მისი ნაწარმი

ახალგაზრდული კოოპერატივი

“სობისური”

გაუფილტრავი ვაშლის წვენი
ვაშლის წვენი “სობისური” კოოპერატივის

ვაშლის ძმრის დამზადება კოოპერატივმა

პირველი პროდუქტია.

მისი განსაკუთრებით მრავალფეროვანი

დაარსდა ა(ა)იპ
“EthicFinance”-ის

წვენი მაღალი ხარისხის ნაწარმია. მიიღება

მიერ 2012 წელს,

ვაშლის დაპრესვით. არ არის გაფილტრუ-

გორის რაიონის

ლი, რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს

სოფელ სობისში.

ვაშლის შემცველობაში არსებული ვიტამი-

კოოპერატივის

ნების წვენში გადასვლას. არ შეიცავს არა-

ჩამოყალიბებას წინ უძღოდა წარმატებით

ვაშლის ძმარი

ნაირ დანამატს, არც შაქარს.

სასარგებლო თვისებების გამო გადაწყვიტა. ამავდროულად, ახალი პროდუქტი
ახალგაზრდების საქმიანობის და კოოპერატივის ნაწარმის გამრავალფეროვნებას
შეუწყობს ხელს, რაც მის შემოსავლებზეც
დადებითად აისახება.
ვაშლის ძმრის სასარგებლო თვისებები:

განხორციელებული ახალგაზრდული

გამოდევნის ტოქსინებს, ხელს უწყობს წონის კლებას,

პროექტი, სადაც ვაშლის წვენის საწური

აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას, გამოიყენება კანთან

მცირე საწარმოს მოწყობითა და ამუშავებ-

დაკავშირებული პრობლემების დროს, ამაგრებს თმის

ით სოფლის ახალგაზრდებმა მეწარმის-

ძირებს და ა.შ.

თვის საჭირო უნარ-ჩვევები შეიძინეს და

შეიცავს: A, B1, B2, B6, C, E ვიტამინებს, ფოლიუმის
მჟავას, მინერალებსა და მიკროელემენტებს- ნატრიუმს,
კალიუმს, მაგნეზიუმს, რკინას, იოდს, თუთიას, სპილენძს
და ა.შ.

შეიცნეს შემოსავლის ალტერნატიული
წყარო.

ვაშლის წვენი “სობისური” შემოწმებულია

კოოპერატივი “სობისურის” პროდუქტის
შეძენა შეგიძლიათ:

შპს “ნორმა”-ს ტესტირების ლაბორატორიაში და აკმაყოფილებს სტანდარტს -

საეკლესიო მაღაზია "ბარაქაში" - სიონის ტაძრის

გოსტ 656-79

ეზოში;

გაუფილტრავი ვაშლის წვენის სასარგებლო თვისებები:
აუმჯობესებს სისხლის შემადგენლობას, ააქტიურებს

კოოპერატივი წარმატებით აწარმოებს
ვაშლის წვენსა და ძმარს. დაგეგმილი აქვს
ასორტიმენტის გაზრდა.

ორგანიზმის სასიცოცხლო ძალებს. აუმჯობესებს მეხსიერებას. დღეში ორი ჭიქა ვაშლის წვენი თავიდან აგაცილებთ ალცჰაიმერის დაავადებას. ვაშლის წვენში უხვადაა პექტინი და სხვადასხვა სასარგებლო მიკროელემენტები.

ბიო-დახლთან - ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე
გეგეშიძის სკვერში, ყოველ შაბათს;
ორგანიზაცია "EthicFinance"-ს ოფისში ტელ.: (+995) 32 2 30 43 69;
დეკორატიული მცენარეების სანერგე "გარდენია"-ს
კაფეში - ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩაზე.

