Degustacijski
paket
Preverite okus izdelkov,
preden se odločite za naročilo
celotne ozimnice. Za vas smo
pripravili degustacijski paket,
ki vsebuje dva kozarčka
vložene zelenjave v žitnem
kisu. Kumarice in rdečo peso.

Izdelki za
razvajanje
Za posebne priložnost smo
pripravili v Moji biodeželi
ekskluzivno linijo naravnih
izdelkov, pridelanih po
naročilu, zelenjava vložena v
balzamični kis. Za razvajanje,
samonagrajevanje in
obdarovanje posebnih ljudi.

Najboljše iz narave

Dedekovo vino
Dedekovo vino je posebno
ekološko pridelano vino, ki
je nastalo iz grozdja, ki raste
v 52 let starem vinogradu
na eni najboljših leg SV
Slovenije. Primerno za
trenutke, ko želite obdariti
svoje poslovne partnerje ali
sami sebe.

Bio grozdni sok
Okusen, popolnoma naraven
100 % sok, brez vseh
dodatkov.
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Zdravo z naravo

Moja biodezela

Naše dobrote

Del narave smo. Zato za zdravje
potrebujemo naravno hrano. Nikoli nam ne
pride na misel, da bi si na krožnik namešali
različne strupe in jih pojedli. Če jemo s
pesticidi prepojena živila, pa delamo prav to.

Moja biodežela je nastala iz spoznanja,
da zdrava hrana in zdrave misli naredita
življenje čudovito. To, kar damo na polja, na
koncu dobimo na svoje krožnike. Če sejemo
strupe, te tudi pojemo. Tega ne želim zase,
tega ne želim za vas.

S tem kar kupujemo, soustvarjamo svet.
Odločanje za s kemikalijami gojeno
zelenjavo spodbuja samo še več tovrstnega
gojenja. Z naročilom v Moji Biodeželi boste
lahko uživali tudi v zavesti, da ste naredili
nekaj dobrega za okolje. Saj ste naročili, da
delček zemlje obdelujejo brez strupov in s
spoštovanjem.

Spoznal sem, da je pridelava zdrave hrane možna le
po zakonih narave. Odločil sem se, da je ne bom več
zastrupljal in ji povzročal bolečin. In danes pridelujem
na očiščenem kosu zemlje, oddaljenem od mest in
cest, čista in zdrava živila.

Ozimnica po narocilu

Za koga? Za tiste, ki ste spoznali, kako pomembno je,
kaj vnašate v svoje telo in telesa svojih otrok. Za tiste,
ki se zavedate svoje dragocenosti. Za tiste, ki se za
svoje pretekle uspehe znate in želite nagraditi – tudi z
najboljšo hrano.

Izberite najboljše za svoje telo!
Ker smo del narave, je naravno najboljše
za nas. Ne samo, da je bolj zdravo, je tudi
okusnejše in nam da več energije.
Zdrava hrana vašemu telesu prinese veliko več
vitaminov in rudnin kot z umetnimi gnojili in
kemikalijami spodbujana hrana. Nekatere raziskave
so pokazale, da imajo živila iz ekološke pridelave tudi
do 50% več vitaminov in rudnin kot klasično pridelana
živila. Predvsem pa vas ekološko pridelana živila ne
zastrupljajo.

Pred 17 leti sem se odločil, da se loterije z zdravjem
ljudi ne grem več. Naša telesa so iz narave, zato jih
lahko gradi, zdravi in krepi samo to, kar je iz narave.
Svojo klasično kmetijo smo spremenili v ekološko.
Nobenih umetnih gnojil več. Nobenih pesticidov ali
česa podobnega. Začeli smo se učiti od narave in
upoštevati njene zakone. Začeli smo se vključevati v
njen mogočni tok življenja.
Moja biodežela danes združuje najboljše, kar lahko da
slovenska biokmetija.

V Moji biodeželi lahko naročite, da na očiščenem
koščku prleške zemlje posadimo zelenjavo prav
za vas. Negovali, pobirali in pripravljali jo bomo
popolnoma naravno in brez kemikalij, z mislijo na vas.
Kot bi to storila vaša babica ali nekdo, ki hoče, da
vam je lepo. Skozi vso rastno dobo lahko spremljate,
kako raste. Ko je zrela, jo takoj, čisto svežo vložimo
v steklene kozarce skupaj z najboljšimi sestavinami
z vso skrbnostjo in pozornostjo – enako kot zase, a
posebej za vas.
Izbirate lahko med
zelenjavo vloženo v
žitni in jabolčni kis:
•
•
•
•
•
•

kumarice
paprika
rdeča pesa
kislo zelje
mešana solata
stročji fižol

