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OSLAVY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Září je nejen měsícem, kdy začíná škola dětem a jejich učitelům, ale i měsícem biopotravin a
ekologického zemědělství. Letos již pošesté se v celém Česku oslavuje ekologické zemědělství
řadou akcí - biodožínkami, biojarmarky, ochutnávkami biopotravin nebo exkurzemi na biofarmy.
Už jste někdy ochutnali produkty z laskavce, špaldy nebo merlíku? Poznejte tyto a jiné alternativní
plodiny a podpořte jejich spotřebu. Letošní oslavy se konají pod heslem „rozmanitost každým
kouskem“.
Měsíc biopotravin je oslavou skvělého a zdravého jídla, vyrobeného ze surovin produkovaných
udržitelným způsobem a ohleduplně ke zvířatům. Ekologické zemědělství napomáhá rozmanitosti
živočišných i rostlinných druhů a rozmanitosti výrobních postupů a pracovních příležitostí na
ekofarmách (tzn. velký podíl ruční práce).
Většina z nás má tendenci ke zdravějšímu životnímu stylu. Poptávka i nabídka potravin v kvalitě BIO
na českém trhu stále roste, i přesto, že jsou biopotraviny oproti konvenčním produktům stále výrazně
cenově výše. Výrobky a veškeré ekoprodukty jsou certifikovány a povinně označovány logem BIO, tzv.
biozebrou. Nově (od 1. července 2010) jsou tyto produkty označeny i tzv. ekolistem, tj. celoevropskou
značkou pro biopotraviny.
Mezi alternativní plodiny, které můžete poznat a ochutnat, patří např. laskavec neboli amarant, který
byl předkům znám již před 8 tisíci lety. U Aztéků, odkud pochází, byl ceněn pro své výživové vlastnosti
a byl oslavován jako potrava bojovníků. Špalda je stará nešlechtěná odrůda pšenice – jedna z vůbec
nejstarších kulturních obilnin, kterou pěstovali Egypťané, Keltové i Germáni a považovali tuto plodinu
za „léčivé“ obilí. Merlík čilský, neboli quinoa, je tradiční jihoamerická plodina, považovaná za
„výživovou bombu“, z které se (podobně jako z předchozích plodin) získává mouka, nebo lze drobná
zrna vařit jako přílohu. Vyzkoušejte. Podpořte ekologické zemědělství, které pomáhá udržet
rozmanitost naší země.
Do zářijových oslav se zapojují desítky ekologických farem, výrobců, obchodníků a prodejců
biopotravin po celé České republice. Letošní září se můžete těšit zejména na biojarmark na Toulcově
dvoře v Praze, který proběhne 17. a 18. září 2010, a který je největší akcí tohoto druhu všech
ekozemědělců a příznivců potravin zrozených bez chemie a v souladu s přírodou. Novinkou tohoto
ročníku budou biovína.
O týden dříve, v neděli 12. září 2010 proběhnou tradiční biodožínky v areálu ekostatku Country Life
v Nenačovicích na Berounsku, tentokrát s názvem „k pramenům biopotravin“.
9. 9. 2010 je Den otevřených vrat na kozí farmě St. Pierre V Zahrádce poblíž Petrovic u Sedlčan nebo
od 4. do 25. 9. 2010 se koná Otevřený dvůr Medník – usedlost Medník v Závisti. Podrobný kalendář

akcí k měsíci biopotravin najdete na www.mesicbiopotravin.cz. Máte ideální příležitost, jak podpořit
regionální trh biopotravin a jejich přímý prodej. Dopřejte si tento „ekologický luxus“.
Také ve Svatém Janu pod Skalou proběhne 10. 9. 2010 vzdělávací program pro děti ze ZŠ Archa
Petroupim „Co máme na talíři, aneb víme, co jíme“, který je určený žákům druhého stupně –
lektoruje RNDr. Olga Mokrejšová, PhD. Cílem programu je zjistit odpovědi na otázky: odkud pocházejí
potraviny, které se na náš stůl dostávají; proč je nadbytek a/nebo nedostatek potravin v jednotlivých
oblastech světa; o tom, v jakých podmínkách žijí zvířata, která nám slouží jako potrava; kolik a čeho
sníme denně; a seznámit děti s biopotravinami a s principy ekologického zemědělství.

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve
Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2,
266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do
našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových
stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady
podáváme bezplatně.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

