“

Nase poslanstvo je ohranjati
zemljo rodovitno, pridelati
hrano za ljudi in siriti idejo
o humani reji zivali.

Prodajna mesta:

”

• Bio tržnica Europark
• Partnersko kmetovanje-KGZ
Maribor (Vinarska ulica 14,
Maribor)
• Ekološka tržnica Maribor
(Glavni trg, Maribor)
• Tržnica Murska Sobota
• Prodaja na domu po dogovoru

Ekološka kmetija Berden
Hrastje Mota 89, 9252 Radenci
041 631 281
eko.berden@gmail.com
Ekološka kmetija Berden
Ogledi kmetije z degustacijo po dogovoru.

EKOLOŠKA KMETIJA
www.eko-podezelje.si

Pridelano v sozitju
z naravo!

Kakovostno in
slovensko

Naša ekološka kmetija leži v osrčju
Prlekije, v vasi Hrastje Mota, na obrobju
občine Radenci. Pridne roke na naši
kmetiji obdelujejo 6,5 ha površin. S
pridelavo zelenjave smo pričeli leta 1997.
Po dveletnem preusmeritvenem obdobju
smo v letu 2010 pridobili EKO certifikat.
Danes smo veseli, da smo to odločitev
sprejeli, saj vidimo, da je to prava pot.
Le na ta način lahko našim kupcem
ponudimo visoko kakovostno zelenjavo.

Naša glavna dejavnost je pridelava sveže
zelenjave skozi vse letne čase. Vsako
pomlad začnemo z vzgojo različnih
ekoloških zelenjavnih sadik, s katerimi
oskrbujemo tudi naše kupce. Ostale
sadike posadimo na 1 ha veliko polje, na
katerem čez poletje zrastejo v okusne
pridelke. Del pridelane zelenjave jeseni
predelamo v vloženo zelenjavo, ki čez
dolgo zimo oskrbuje z vitamini nas in
naše potrošnike.

Izberite ekolosko
in lokalno!
Izberite ekološka živila s slovenskih
kmetij, saj niso izpostavljena dolgim
transportnim potem in tako obdržijo
svežino, več vitaminov in mineralov.
Ekološka živila so pridelana na povsem
naraven način, brez uporabe topnih
mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih
fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov),
gensko spremenjenih organizmov in
različnih regulatorjev rasti. So visoko
kakovostna, z bogato prehransko
vrednostjo
in
visoko
vsebnostjo
vitaminov, mineralov in antioksidantov,
dajejo več energije in krepijo imunski
sistem.

V sozitju z zivalmi
na nasi kmetiji
Zelo smo ponosni na naše krškopoljske
prašiče, štajerske kokoši, ovce, koze in
krave, ki delajo našo kmetijo unikatno.
Vse živali se med sabo odlično razumejo,
saj večino leta skupaj bivajo na prostranih
pašnikih. Z njimi se veliko ukvarjamo,
zato vse uživajo v človeški družbi.

Na naši kmetiji pridelujemo za vas:
•
•
•
•
•

Svežo sezonsko zelenjavo
Sveža zelišča
Zelenjavne sadike
Jajca štajerskih kokoši
Vloženo zelenjavo

