
 
 

Aktivnosti delno potekajo v sklopu projekta sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« - MaB dan Bo 
Kozjansko in Obsotelje.  Za vsebino je odgovoren JZ Kozjanski park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 

obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

 

 

 

7. FESTIVAL EKOLOŠKE HRANE,  

1. MAB DAN in 

KUHINJA NA GRADU PODSREDA 
13. september 2019 

 

V Kozjanskem parku v petek, 13. septembra 2019, od 15. do 21. ure, na gradu 

Podsreda, organiziramo 7. FESTIVAL EKOLOŠKE HRANE – FEH v podporo sonaravni 

in okolju prijazni pridelavi hrane. 

 

Festivalu, ki obeležuje »pravljično« sedemletnico, letos dodajamo še obsežnejše in bolj 

pestro dogajanje s KUHINJO NA GRADU, 1. MAB DAN biosfernega območja 

Kozjansko in Obsotelje ter zabaven glasbeni program z Adijem Smolarjem! 
 

Dogajanje se bo na gradu Podsreda začelo ob 15. uri s predstavitvijo Biosfernega območja 

Kozjansko in Obsotelje, (UNESCO-ov program MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera) in 

premiernim ogledom ozaveščevalnega filma o pomenu Biosfernega območja Kozjansko in 

Obsotelje (v okviru projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem). Sledilo bo uradno 

odprtje razstave Magična narava 2018 (v okviru projekta Life Naturaviva). 

 

Ves čas do poznovečernih ur se bodo na grajskem dvorišču na stojnicah predstavljali ponudniki 

ekološke hrane, učenci osnovnih šol iz zavarovanega območja ter tradicionalni obrtniki. 

 

V okviru Kuhinje na gradu bodo številni gostinci od blizu in daleč na svojevrsten način pripravili 

slastne dobrote in obiskovalcem v čudovitem večernem ambientu grajskega dvorišča ponudili 

vrhunsko pripravljeno hrano in odlično pijačo.  
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Z dobro kapljico vas bodo razvajali lokalni vinarji, žganjarji in pivovarji, ki bodo žejo gasili s svojimi 

izbranimi pijačami.  

 

Vrhunec večera bo ADI SMOLAR S SVOJO KITARO, nato pa bo za glasbene ritme pozno v večer 

skrbel DJ! 

 
Zatorej NE POZABITE - v petek, 13. septembra, KUHAMO MI! 

 
Lepo vabljeni na grad Podsreda, kjer se bo ta konec tedna dobro jedlo in pilo ter pošteno 

zabavalo! 

 

PROGRAM: 

 

Ob 11. uri 

Tiskovna konferenca za 20. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA  

 

Od 15. ure dalje: 

• predstavitev Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, (UNESCO-ov program MAB – 

Man and biosphere, Človek in biosfera) ter premierni ogled ozaveščevalnega filma o 

pomenu Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje (v okviru projekta Približajmo Unescova 

biosferna območja prebivalcem); 

• odprtje razstave Magična narava 2018 (v okviru projekta Life Naturaviva); 

• ekološka tržnica ponudnikov iz različnih biosfernih območij Slovenije; 

• pestra lokalna gostinska ponudba v okviru KUHINJE NA GRADU; 

• glasbeni nastop Adija Smolarja. 

 

VSTOP JE PROST. 
 

PRIJAZNO VABLJENI! 


