
10. září 2017
neděle 10–17 hodin

 Vítejte na 14. ročníku Biodožínek
Vstupné dospělí 30 Kč, děti ZDARMA

Program v hlavním stanu
10.00 Slavnostní zahájení 14. ročníku Biodožínek

10.30 Představení nového čísla časopisu Dobroty

11.00  Cooking show kuchaře Petra Klímy a představení jeho 
nové kuchařky  
•  Cizrnovo-rajčatová polévka s čerstvou bazalkou 

•  Petrželový salát v kari jogurtu s koriandrem 

•  Řepné ragú s dýní hokaido a rozmarýnem 

•  Dezert panna coco s malinami

12.00 Tombola – 1. losování 

13.00 Koncert Maranatha Gospel Choir

14.15  Divadlo pro děti – Jak pejsek s kočičkou vařili fairtradovou 
čokoládu 

15.30 Koncert – Jindra Černohorský s kapelou

16.30 Tombola – 2. losování

Celým programem vás bude provázet moderátorka Šárka Fenyková. 

Zajímavé informace nejen z minulých ročníků naleznete na www.biodozinky.cz a www.countrylife.cz
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Přednáškový sál – 1. patro
10.30 Voda nad zlato 
Lenka Pešková, koordinátorka projektu ADRA Česká republika v Etiopii, 
pohovoří o svých zážitcích v Etiopii a o aktivitách humanitární organizace 
ADRA v této oblasti. Etiopie zažívá nejhorší sucha za posledních 30 let. 
Celá stáda dobytka hynou, a místní lidé tak přichází o jediný zdroj obživy. 
Nejhorší je situace v regionu Somali na východě země. Právě zde pomáhá 
ADRA chudým komunitám opravit studny, aby byly uchráněny od následků 
sucha nebo závadné vody.

11.00 Pasivní domy na cestě k soběstačnosti a spolupráci s krajinou
Je možné stavět zdravě, energeticky efektivně, s perspektivou větší 
nezávislosti a ještě k tomu hospodařit udržitelně s vodou v krajině?
Praktické zkušenosti se svým pasivním domem představí Zuzana Čítková 
spolu s autorem návrhu Alešem Brotánkem z ABatelieru. Ten také, jako 
předseda z.s. EKODŮM, představí aktuální trendy nezávislého stavění 
v souladu s přírodou. 

12.30 Konzumace kterých potravin přináší největší užitek?
Novinky ze světa výživy a zdraví přinese Robert Žižka, ředitel sdružení 
Prameny zdraví, z. s. Prostor bude i na vaše dotazy. 

14.30 BIO – přirozená volba
Otakar Jiránek, zakladatel a majitel společnosti Country Life, spolu 
s ing. Andreou Hrabalovou z Pro-bio ligy pohovoří o biopotravinách 
a ekologickém zemědělství u nás od počátku po současnost, aktuální 
situaci i trendech ve světě. Prostor bude i na vaše dotazy. 

15.30 Co je mastné, to je slastné, aneb vše o olejích BIO PLANÈTE
Od ekologického pěstování surovin přes fairtradový obchod a šetrné 
zpracování až po samotné použití jednotlivých druhů olejů. Součástí 
přednášky bude ochutnávka. Každý návštěvník přednášky obdrží 
hodnotný dárek! 

Program pro děti
14.15 Divadlo pro děti – Jak pejsek s kočičkou vařili fairtradovou 

čokoládu – divadlo v hlavním stanu

Jak se pěstuje fairtrade – ukázky pěstování, výroba čokolády – zajišťuje 
Asociace místních potravinových iniciativ
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Sladidla v kuchyni – jak vzniká v přírodě cukr a k čemu slouží a kdy může 
škodit, ochutnávky – zajišťuje Asociace místních potravinových 
iniciativ

Po stopách divočiny – poznávání, tvoření – zajišťuje Tereza vzdělávací 
centrum

Dřevěná dílna – výroba autíček, letadélek nebo panáčků a zvířátek 
z dřevěných zbytků, hřebíků, látek – zajišťuje A-centrum

Biodožínkové menu
Tým naší restaurace připravil oblíbené biodožínkové pokrmy:

•  tradiční dožínkový guláš s pečivem
•  pečená zelenina se šťouchanými brambory a sojanézou

•  slunečnicové karbanátky
•   RAW cuketové špagety s pestem ze sušených rajčat a veganským 

parmezánem

•  veganské hot dogy
•  višňovo-banánová zmrzlina

Prodejna Archa
Vzorková prodejna nabízí kompletní sortiment velkoobchodu včetně 
našeho biopečiva, čerstvé biozeleniny a bioovoce. Je otevřena 
na Biodožínkách, ale také během celého roku. 

Naše prodejní stánky
Biopekárna – čerstvě upečené biopečivo z naší pekárny včetně 

oblíbeného kváskového chleba, ochutnávky.

Biozelenina – stánek s čerstvou biozeleninou a bioovocem včetně 
produkce z naší ekofarmy.

Bio a přírodní kosmetika – značky SO’BiO, Jonzac, Lift’Argan, Durance, 
Argiletz, Emma Noël, Cosbionat a také novinky na českém trhu. 
Budeme poskytovat poradenství, po celý den bude probíhat líčení 
zdarma! 

Zahraniční značky – představení značek, které dodáváme na český trh, 
novinky i oblíbené produkty, ochutnávky po celý den.  
Wholebake, Hollinger, Provamel, Oatly, Ecover, Amaizin, Horizon, 
Rosengarten, Explore Cuisine, Bio Planète, Jardin Bio.



Plán areálu 

Seznam externích vystavovatelů
•  A centrum

•  ADRA

•  Akademie soběstačnosti

•  Amylon

•  Bohemsca

•  BiJo jako od maminky

•  Bunjil

•  CBDex

•  Dobré ghí

•  Ekodomov

•  e-kolo

•  Eduro

•  Extrudo

•  Fond Sidus

•  Hana Zapletalová – raw strava

•  Havlíkova přírodní apotéka

•  Herbadent

•  Hraška

•  I love hummus

•  Jiří Králík – dřevěné lžíce

•  Klip-klap

•  Kozí dvorek

•  Krkalovy DobroTy

•  Lifefood

•  MagsBags.cz

•  Matcha tea

•  Mladý kokos

•  MZe ČR

•  Naboso.cz

•  Naše kaše

•  Natural Immune

•  Natures Care

•  Naturinka

•  Neobotanics

•  Nominal

•  Prameny zdraví

•  Rawito

•  Roland

•  Sonnentor

•  Společnost pro zvířata

•  Uchované semínko

•  Veto

•  Vorwerk

•  Weleda
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