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Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality.
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Na obálke: 15. výročie Národného parku Muránska planina (foto: Jozef Klinda)

BIO jarmok 2012
Festival chutí, vôní a krás života s láskou k prírode. V tomto duchu sa niesol 3. roč-

ník Trenčianskeho BIO jarmoku v piatok 28. septembra 2012. Všetci, ktorí prišli v tento 
deň na Mierové námestie v Trenčíne, mali možnosť ochutnať a nakúpiť si zdravé jedlo 
a biopotraviny od slovenských a moravských ekopoľnohospodárov, biospracovateľov a 
predajcov z dvora. 

Počas jarmoka boli vyhlásené výsledky súťaže Biopotravina roka 2012, do ktorej mohli 
prihlásiť pestovatelia a výrobcovia svoje produkty, pričom spotrebitelia hlasovali, ktorý 
z prihlásených produktov získa spomínané ocenenie. Zvíťazila BIO Ovčia bryndza z Farmy 
Pružina (výrobca výrobku Oľga Apoleníková). Slováci ocenili tradičný slovenský produkt 
vyrábaný podľa pôvodných receptúr z nepasterizovaného ovčieho mlieka. Ocenenie 
Biopotravina roka 2012 odovzdal zástupkyni Farmy Pružina predseda Výboru pre pôdo-
hospodárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba.

„Keďže našu bryndzu vyrábame podľa pôvodných receptúr – zrením syra z nepas-
terizovaného čisto ovčieho mlieka, premnožujú sa v nej „dobré“ mliečne baktérie, ktoré 
produkujú rôzne kyseliny, najmä kyselinu mliečnu a látky zabíjajúce choroboplodné 
baktérie.“ V pravej ovčej bryndzi sú zachované všetky zdraviu prospešné mikroorga-
nizmy. Je bohatým zdrojom kvalitných bielkovín, minerálov, vitamínov B-komplexu, 
konjugovanej kyseliny linolovej, ktorá okrem iného odbúrava tuky z tela. Obsahuje 30 
druhov mliečnych baktérii a kvasiniek. Má liečivé a blahodárne účinky na naše zdravie pri 
prevencii rakoviny, cievnych ochorení (infarkt myokardu, mozgová príhoda), zažívacích 
problémoch, rednutí kostí, cukrovke, alergických ochoreniach, posilňuje imunitu a znižuje 
krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi, má antisklerotické účinky. 

Z tých, ktorí sa do hlasovania o biopotravinu roka zapojili, vylosovali organizátori šies-
tich výhercov balíčkov biopotravín.

Netradičnou súťažou, ktorej víťaza sa verejnosť dozvedela počas jarmoku, bola Miss 
Kompost. Jej cieľom bolo spropagovať myšlienku kompostovania biologického odpadu, 
tvoriaceho až polovicu komunálneho odpadu. Zdravý životný štýl podporili organizátori 
Bio jarmoku v Trenčíne aj výzvou: Kto príde na bicykli, bude zaradený do cyklotomboly.

Iveta Lanáková
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