nastajajo izdelki z visoko prehransko vrednostjo in
bogatim okusom. Naš pristop h kmetovanju je
ekološki na vseh ravneh razmišljanja in ravnanja.

EKOLOŠKA
KMETIJA
GRUDEN
Šmihel pod Nanosom 58
6230 POSTOJNA
Naša polja so razprostrta tik ob vznožju Nanosa, v
neokrnjenem okolju, kjer intenzivno kmetijstvo ni
prisotno in spadajo v območje Nature 2000.

Naravne danosti našega okolja združujemo z
naravi in človeku prijazno obliko kmetovanja. Na
naših poljih rastejo žita, tudi starodavna, različna
zelišča in industrijska konoplja, iz katerih

V okviru pilotnega projekta Konkurenčnost
kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD, ki
poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije in ga
financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja in Republika Slovenija, smo v kolobar
vključili še druge alternativne posevke, kar
omogoča trajnostno rabo tal, obenem pa imamo
vsako leto na voljo več različnih pridelkov. Ti so
namenjeni v prvi vrsti našim krškopoljskim
prašičem, obenem pa bogat kolobar omogoča tudi
prodajo različnih ekoloških pridelkov in izdelkov iz
njih za človeško prehrano.
Naše znanje smo tekom projekta obogatili tudi na
področju ekološkega pristopa h gnojenju vseh v
kolobar vključenih poljščin, kar vpliva tudi na
izboljšano hranilno vrednost naših ekoloških

pridelkov. Poleg tega smo v okviru projekta znanje
izpopolnili tudi na področju izdelave novih
izdelkov, ki so našo ponudbo obogatili. Naš cilj je
trajnostna in kratka oskrbovalna veriga – od
pridelave do končnega izdelka, ki je varen za
kupca. Ne uporabljamo gensko spremenjenih
organizmov,
umetnih
barvil,
arom
in
konzervansov, ohranjamo pa domačnost in
avtentičnost. Naša živila so popolnoma naravna,
pridelana in tudi predelana na tradicionalen način.
Moke so sveže mlete v mlinskih kamnih, kaše
hladno luščene, olja hladno stiskana, zelišča za
čaje ročno nabrana in naravno posušena.
Pri nas lahko dobite:

Pirina, ajdova, pšenična,
koruzna moka ; pirina, ovsena,
prosena, ječmenova, ajdova
kaša; koruzni zdrob, laneno
seme, seme nav. konoplje,
semena za kaljenje, fižol,
hladno stiskano olje nav.
konoplje, hladno stiskano laneno
olje in zeliščne čaje.

Koncept trajnostnega razvoja temelji na
sonaravnem bivanju živali na kmetiji. Ob
upoštevanju potreb živali, inovativnih pristopih v
reji, lastni ekološki krmi in ob humanem odnosu
skušamo doseči visoke standarde prireje in čim
večjo kakovost mesnin. Pri predelavi mesnin se
poslužujemo tradicionalnih postopkov in veščin iz
preteklosti, ki ne poznajo bližnjic.

Krškopoljski prašič je stara slovenska avtohtona
sorta prašičev, prilagojena našim podnebnim
razmeram. Zaradi te prednosti je še posebej
primeren za ekološko rejo.
Naši prašiči so v izpustu, kar jim omogoča naravno
potrebo po ritju, gibanju in vpliva na njihovo
dobrobit. Rastejo brez stresa, brez antibiotikov,
hormonov in umetnih krmil. Hranimo jih izključno
z lastno ekološko krmo. Ta pasma prašičev raste
zelo počasi in je tudi zaradi ekološke krme manj
produktivna – a ravno zaradi tega so mesnine teh
prašičev bolj aromatične in zdravju prijazne.

mar za zdravje. Združili smo jih v paleto
naslednjih proizvodov:

pečenice – presne klobase, suhe
klobase, salame, panceta,
vratovina, zarebrnica, mast, ocvirki
v masti, pašteta, zaseka, krvavice,
pršut in hrenovke.

V analizi slanine, ki jo je za nas opravil Kmetijski
inštitut
Slovenije,
je
bilo
razmerje
maščobnokislinske sestave za človeka ugodno –
maščobni kislini omega 3 in omega 6 sta bili v
razmerju 1: 5. Takšno razmerje je najbrž
posledica ekološke krme ter alternativne ekološke
krme s tropinami industrijske konoplje in svežo
lucerno. Zato si mast in ocvirki zaslužijo posebno
mesto med našimi proizvodi. Najvišji kakovostni
razred
mesa
in
njegova
tradicionalna
obdelava pripomoreta k nastajanju butičnih
izdelkov, namenjenim vsem potrošnikom, ki jim je

Naša ponudba je tudi na naši spletni strani, kjer
lahko najdete marsikaj zanimivega za popestritev
vašega jedilnika in le-to naročite tudi preko spleta
ali pa nas pokličite. Veselimo se zadovoljnih
kupcev, ki se vračajo na našo kmetijo, kar nam
daje potrditev, da delamo v pravi smeri.
Kontakt: tel.: +386 (0)31 627 266
e-pošta: lili.gruden@siol.net

