
Защо това е добра практика?Три професионални колежа участват в

този проект за кръгова икономика. Целта е постоянно да се

рециклират ресурси, продукти и остатъци и да се създаде кръгова

икономика. На студентите от всеки колеж се дава възможност да

посетят другите колежи, включени в тази биоикономическа мрежа.

Те могат да се запознаят със селскостопански дейности и проекти,

разработвани в колежа Fraisoro; студентите могат да видят най -

новите постижения и техники в аквакултурата в Кардала; и накрая,

те могат да видят как се приготвя и сервира продукция от двата

колежа в Cebanc Catering College. Този процес обединява трите

колежа и предоставя на студентите по -широка перспектива за

тяхната област на образование.

Здравословно
Продуктът е с изключително високо качество и
хранителна стойност. Kardela практикува интензивно
отглеждане на риба и продукцията се храни с био-
планктон. Животновъдството във Фрайзоро се
отглежда на трева и зърно, а растенията и зеленчуците
се отглеждат по екологично чисти техники.

Устойчиво
Основната цел е да се запознаят учениците с идеята за
кръгова икономика чрез набор от дейности. Рибата и
добитъкът се отглеждат на суша в полуиндустриален
мащаб, като се използват системи за рециркулация,
които позволяват намаляване на остатъците и
оптимизиране на използването на вода и енергия.

Етично
Целта на проекта е да преподава екологично чисти
техники, които също да защитават хуманното
отношение към животните и да произвеждат храни с
високо качество, използвайки иновативни техники с
висок добив. Като образователни институции целта е
да се снабдят бъдещите работници с уменията,
необходими за допринасяне за подобрения в
първичния сектор.

Диетични изисквания
Риба, хранена с култури, и добитък и култивирани
култури от биоследата. Видеоклипове. Европа //
Mutriku, Zizurkil y Donostia-San sebastián

Tип: образование/кетъринг/кръгова 
икономика

Cтрана:  Испания, Страната на Баските

(между ПОО колежи)
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