
Predstavitev

ravnati s hrano in pridelkom, ne da bi pri tem trpelo okolje.

Izziv
Otroci pogosto nimajo realne predstave o pridelavi

hrane. Zaradi nenehnega stika z industrijsko predelano

hrano pogosto menijo, da mleko nastane v tetrapaku.

Njihove prehranske izbire in navade so zato pogojene z

omejenim pogledom in razumevanjem. Odklanjajo

zelenjavo, ne marajo vseh vrst mesa, puščajo hrano na

krožniku, se z njo igrajo, ne želijo poskusiti novih jedi in

okusov, nimajo stika s kulinarično tradicijo in nimajo

osvojenih osnovnih veščin priprave hrane.

Etično
Kmetija skrbi za zdravo prehrano; etična reja živali, 

odgovornost pri vzpostavljanju prehranskih verig,

etična izbira virov, negovanje lokalne oskrbne in 

prehranjevalne tradicije, skupna  promocija vseh

deležnikov v dobaviteljski verigi, ekološka pridelava,

inovativni tržni pristopi, zdravo prehranjevanje,

zaveza ustreznemu označevanju hrane z resničnimi

in preverljivimi podatki, sodelovanje z organizacijami

za dobrodelno razdeljevanje hrane in poučevanje

otrok.

didaktični poligo

Ukrepi

Ekološka kmetija Pri baronu ponuja n,

kjer lahko otroci vseh starostnih skupin izkusijo

didaktični produkt “POSTANI BARONOV KMET ZA

EN DAN”. Na takšen način spoznajo različne začimbe

in dišavnice, zelenjavo, sadje in vzrejo živali ter s tem

povezane procese. Otroci spoznavajo načelo »od

njive do krožnika« (kratke dobavne verige) in kaj vse

je potrebno za pripravo zdravega obroka. Učijo se

tudi, kako odgovorno ravnati z živalmi in kako skrbeti

za njihovo dobro počutje.

Na idilični lokaciji, kjer se strmine Framskega Pohorja poležejo permakulturi

v ravnico, kjer kraljujeta tišina in spokoj okoliških gozdov in Njihov pristop zagotavlja preglednost vseh postopkov,

travnikov, že več kot 200 let na nadmorski višini 700 metrov ki vplivajo na načelo »od njive do krožnika« (kratke

stoji Eko Idila – Baronova domačija. Ekološka kmetija, ki je dobavne verige). Sledenje naravnim ciklom poudarja
postala najboljša učilnica za otroke, da se naučijo pridelovati sezonsko razpoložljivost živil in plansko načrtovanje
hrano,ki je naravna in živalim prijazna, ima odprtavrata za vse obrokov.

Trajnostno
Kmetija sledi trajnostni pridelavi in distribuciji hrane z 

ekološko pridelavo. Posebna pozornost je namenjena

in ponovni uporabi naravnih snovi.

Pomembno je tudi ozaveščanje o
vrtce, šole in druge obiskovalce, ki se želijo naučiti, kako zmanjševanju (»zero waste«) presežkov hrane (sklop

načel, ki zmanjšujejo zavrženo hrano).

Rezultat
Ekološka kmetija pri Baronu je bila eden od začetnikov 

distribucije ekoloških izdelkov v  Sloveniji. Visoka

kakovost, odlična komunikacija z javnostjo in  

osredotočenost na nenehne inovacije so jih postavili v

sam vrh ekoloških izdelkov. Na svoji spletni strani 

oglašujejo ekološke izdelke, ki jih potrošniki lahko

naročijo tudi na dom. S tem nenehno vplivajo na tiste, ki  

se zavedajo pomena uporabe ekoloških pridelkov. Na

svoji didaktični kmetiji ponujajo hrano in pijačo,

pripravljeno izključno iz ekološke hrane, ki je pridelana

na njihovi kmetiji ali na okoliških ekoloških kmetijah.

Izvajanje programa “Postanite Baronov kmet za en

dan”, ki sistematično uči otroke o pomenu samooskrbe

in ekološko pridelane hrane, postaja vedno bolj

priljubljeno. Prigrizki, ki so postreženi otrokom,

sporočajo, da je ekološko boljše za okolje in zdravje. S

pomočjo programa skušajo preko otrok spreminjati

prehranjevalne navade družin na naravi prijazen način.

Ekološka didaktična kmetija “Pri Baronu” spodbuja ekološko

kmetovanje in tradicionalne veščine samooskrbe. Otroke

ozaveščajo, da zdrava organska hrana vsebuje več hranil in

okusa in ne vsebuje človeku škodljivih snovi. Na kmetiji

pridelujejo hrano v skladu z veljavnimi mednarodnimi in

nacionalnimi ekološkimi standardi, zasledujejo tudi načela

permakulture. Jedi pripravljajo iz ekoloških živil, pridelanih

na kmetiji, napitke na osnovi hišnih zelišč, manjkajoča živila

pridobivajo iz lokalnih ekoloških kmetij (kratke dobavne

verige). Prikazujejo, da je ekološka pridelava hrane več kot

samo pridelava zelenjave in sadja, saj gre tudi za živinorejo,

ribogojstvo, zeliščarstvo in vinogradništvo. S pomočjo

didaktičnih pristopov želijo spreminjati prehranjevalne

navade.
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