
Tip: dobavna veriga, oskrba, krožno gospodarstvo

Država: Španija

Predstavitev
Karabel je pionirska poskusna ekološka kmetija. Kmetijo

so s skupnimi močmi ustanovile tri organizacije: podjetje

Blasenea, ki proizvaja ekološko zelenjavo, podjetje

Kimubat, ki izdeluje izdelke za dom, zelenjavni in cvetlični

vrt, in združenje Guipúzcoa za duševne bolezni in pomoč

svojcem. Ekološka kmetija Karabel pomaga bolnikom z

duševnimi boleznimi, da se vrnejo na trg delovne sile.

Zaposlujejo jih, da skrbijo za ekološki zelenjavni vrt.

Izdelki z vrta se nato prodajo in postrežejo v lokalnih

restavracijah. Na voljo so tudi v trgovini, ki v povratnih

košaricah omogoča tudi dostavo na dom. Karabel vodi

raziskovalne programe za ekološko kmetijstvo in poskuša

razširiti znanje na tem področju s projekti, ki spodbujajo

biotsko raznovrstnost rastlin in okolju prijazne rešitve, ki

vključujejo krožne gospodarske strategije. Primer take

rešitve je projekt za spreminjanje organskih odpadkov v

rodovitni kompost ali pa projekt spoznavanja tehnik

gojenja rastlin.

Izziv
Pogosto se tisti, ki trpijo zaradi duševnih bolezni,

težko vključijo v skupnost in najdejo zaposlitev.

Zamisel o distribuciji zelenjavne košarice se je

pojavila z namenom, da bi potrošnikom neposredno

dobavljali in krajšali prodajne poti ter s tem zmanjšali

ogljični odtis.

Ukrepi
Košarice vsebujejo osem do deset kosov različne

sezonske zelenjave. Kupci lahko naročijo tudi dodatne

ekološke izdelke, kot so jajca, oljčno olje, kruh in drugo.

Za pridelavo zelenjave in pripravo košaric so odgovorni

bolniki z duševnimi boleznimi, to jim daje motivacijo in

občutek pomembnosti. Kupcev je vedno več, javljajo se

tudi prostovoljci.

Zdravo
Projekt Karabel zagotavlja košarice ekološke

sezonske zelenjave. Svežino in hranilnost pridelkov

zagotavljajo z dnevno dostavo in kratkimi dobavnimi

potmi (neposredno do končnega potrošnika).

Košarice so na voljo v treh velikostih; majhne za eno
osebo; srednje za dve ali tri osebe; in velike za večje

družine. Poleg omenjenega skrbijo tudi za okrevanje,

dobro počutje in zdravje obolelih za duševnimi

bolezni, ki delajo pri njih.

Trajnostno
Zelenjava je pridelana na okolju prijazen način.

Uporabljene so tehnike in metode ekološkega

kmetovanja in omejene razdalje distribucije do

potrošnika, ki močno zmanjšajo njihov vpliv na okolico.

Distribucijska veriga je kratka. Njihovi pridelki se

prodajo v ekološki trgovini, lokalnih restavracijah ali

dostavijo na prevzemno mesto, kjer kupci prevzamejo

svoje košare. Dodatno projekt oživlja tradicionalne

načine kmetovanja z recikliranjem organskih ostankov

iz ene od restavracij, saj iz njih naredijo rodovitni

kompost za zelenjavne vrtove na kmetiji.

Etično
Projekt podpira lažje okrevanje in ponovno vključitev

duševno bolnih in drugih skupin, ki jim grozi odtujitev.

Omogoča jim tudi neodvisnost in pomaga pri njihovem

osebnem razvoju. Eden od ciljev projekta je ozaveščanje

o izzivih duševnih bolnikov. Projekt ponuja tečaje

ekološkega kmetijstva in vodene oglede kmetije.

Nenehno prispeva tudi k družbenemu in gospodarskemu

razvoju lokalnega območja z ekološko trgovino, ki

prodaja izključno lokalno pridelane ekološke izdelke.

Prehranske posebnosti
Gre za ekološko pridelano zelenjavne in izdelke, 

primerne za uživanje vegetarijancev in veganov.
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