
Zakaj gre za primer dobre prakse?
Lastnika ekološke kmetije Neantog, Gaby in Hans, sta

posvetila svoje življenje dobri, zdravi prehrani in prenosu

znanja. Poučujeta o zdravi prehrani, ekološkem vrtnarjenju,

nabiralništvu, fermentaciji, vegetarijanstvu in peki s kislim

testom. Njun etos se vrti okoli trajnostnega življenjskega

sloga, ki ga skušata prenesti na druge in spodbujati eko-

turizem v regiji.

Neantóg je irska beseda za koprive. Tako se imenuje tudi

ekološka kmetija ustanoviteljev Gaby in Hansa

Wielanda. Ob nakupu kmetije je bilo glavno poslopje

obdano s koprivami, ki so v bistvo živilo z veliko hranili,

minerali in zdravilnimi lastnostmi, in to je botrovalo izbiri

imena. Gaby in Hans sta se iz Nemčije preselila na Irsko

leta 1985. Prvi dve leti sta živela v šotoru in se skrbno

izobraževala o kmetijstvu, sirarstvu in peki, preden sta se

odločila za nakup kmetije. Bila sta med prvimi lokalnimi

proizvajalci, ki so oskrbovali trgovine s svojimi ekološkimi

produkti in prva, ki sta pekla kruh iz kislega testa. V vrtni

kuhinji na kmetiji redno izvajata različne tečaje in

delavnice, da bi aktivno prenašala znanje. Gaby je leta

2004 diplomirala kot naturopat in zeliščarka, sedaj pa na

kmetiji vodi naturopatsko kliniko (naturoterapija je

alternativni medicinski sistem, ki temelji na človekovi

lastni moči zdravljenja). Hans aktivno izvaja tečaje in

programe usposabljanja iz ekološkega vrtnarstva,

trajnostnega življenja in ekoturizma. Leta 1996 sta se

vključila v organsko gibanje na severozahodu Irske in še

posebej v projekt “The Organic Center”, katerega cilj je

oblikovati se v center odličnosti tako na nacionalni kot

mednarodni ravni.

»V Neantógu želiva zagotoviti prostor za učenje spretnosti,

pridobivanje znanja in izmenjavo idej za zdravo in trajnostno

življenje. Vsi najini tečaji temeljijo na lastnih izkušnjah." Leta

2019 so se lotili še enega podviga, ko so ustanovili Sligo Food

Tours, kjer so delili kulinarično zgodovino tega območja, hkrati

pa uživali v hrani v nekaterih najboljših okrepčevalnicah,

restavracijah in lokacijah na temobmočju.

Zdravo
Polnovrednost, hranilnost in spodbujanje energije je

osnova za vrsto njunih tečajev ekološkega vrtnarjenja,

kuhanja (ki temelji na rastlinski osnovi), peke s kislim

testom, fermentacije in nabiralništva. Promovirata

zdravo vegetarijansko hrano in osveščata z obilo

navdihujočih receptov.

Trajnostno
Način življenja in tečaji Gaby in Hansa so

osredotočeni na trajnostno življenje in primere dobre

prakse. Poučujeta iz lastnih izkušenj na področju

kmetovanja, pridelave hrane in alternativnih zdravil ter

terapij.

Uporaba sodobne tehnologije
Spletno mesto www.neantog.com je sodobno, polno

novic, receptov in novosti. Gaby je napisala uspešnico

Neantóg Cookbook, s partnerjem pa se večkrat pojavljata

na nacionalni televiziji.

Država: Irska
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