
Fundacja AgriNatura 

www.agrinatura.pl  

http://www.agrinatura.pl/


• Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej, założona w 2007 r, 
siedziba : gosp. ekologiczne we wsi Świerże-Panki,  gmina Zaręby 
Kościelne,  powiat Ostrów Mazowiecka 



 

Główne cele Fundacji to :      

• Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a szczególnie  

• ochrona i pomnażanie zasobów genetycznych i 
bioróżnorodności rolniczej (agrobioróżnorodności)  

 

 



 

• Rozwój i promocja 
rolnictwa 

• ekologicznego,  

• biodynamicznego 
oraz  

• przetwórstwa 
lokalnego 

 i produktów z 
bioróżnorodności 
rolniczej  

 



Nasze projekty 

• Edukacja- szczególnie młodzieży, dorosłych, 
rolników, mieszkańców obszarów wiejskich 

• Działania na poziomie politycznym (np. 
dotyczących GMO czy ustawy o nasiennictwie) 

• Działania praktyczne- w naszym 
gospodarstwie produkujemy ekologiczne 
warzywa, zakładamy bank genów roślin, 
kolekcję drzewek owocowych dawnych 
odmian 



Sadzenie drzewek 



U rolników eko 



Konkurs kulinarny 





2012 projekt z 3 
szkołami rolniczymi  

Ostrów Mazowiecka 

Leśna Podlaska 

Sandomierz  







 











Projekt „Produkt tradycyjny i lokalny” 
(2013) 

 4 konferencje,  

 1 film 

 1 strona www 

www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl   

 1 przewodnik 

 

 

http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/
http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/
http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/










Projekt „European-Food-Kids” (Niemcy, 
Czechy, Dania) 

 



Partnerzy 

Thuringer Okoherz e.V. (TOH) z 
Turyngii (Niemcy) www.oekoherz.de 

AREA viva z Czech  www.areaviva.cz 

Vestjyllands Folk High School –szkoła 
ludowa z Danii, prowadząca również 
ogród biodynamiczny I kursy 
gotowania na bazie ekologicznych 
produktów  www.vestjyllandshojskole.
dk 
 

 

http://www.oekoherz.de/
http://www.areaviva.cz/
http://www.vestjyllandshojskole.dk/
http://www.vestjyllandshojskole.dk/


Cele projektu 

• Wymiana doświadczeń w zakresie żywienia 
dzieci i edukacji nt. żywienia i produkcji 
żywności 

• Stworzenie narzędzi dla nauczycieli i 
edukatorów  

• Komiks edukacyjny 



Dlaczego jest to kluczowe? 

• Wzrost otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży 

• Ogromna liczba alergii 

• Zmiana składu i sposobu produkcji żywności w 
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

• Ogromny wpływ produkcji żywności na 
środowisko, a środowiska na zdrowie 

 

 

  



W Europie 

• Co piąte dziecko cierpi na nadwagę lub 
otyłość. Jest to 10 razy więcej niż 40 lat temu! 

• W Polsce- około 18% dzieci 

• Ponad połowa osób dorosłych ma nadwagę , 
w tym dla około połowy jest to już otyłość 

• Wzrasta liczba zachorowań na cukrzycę i 
nowotwory, również wśród dzieci 



Jakie są powody tej sytuacji? 

• Podkreśla się na ogół niezbilansowaną diete i 
brak ruchu 

• Ale coraz bardziej zaczyna się mówić też o 
jakości i wartościach odżywczych (nie tylko o 
kaloriach) 

• Sposób produkcji i przetwarzania żywności, 
skład, ma bardzo duże znaczenie 

 



Czy to na pewno nadaje się do 
jedzenia??? 

• Syrop glukozowo-fruktozowy 

• Barwniki, konserwanty 

• Żelatyna wieprzowa 

• Lecytyna sojowa (modyfikowana??) 

• Wypełniacze 

…. 



Wymiana doświadczeń w Polsce i 
w Europie 

• Coraz więcej inicjatyw na rzecz edukacji i 
zdrowego odżywiania 

•  Inicjatywy oddolne jak i rządowe 

 



Stanowisko Rady Ministrów z dnia 
4 lutego 2014 

 
Stanowisko dotyczy poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
popiera inicjatywy zmierzające do ograniczenia 
niezdrowej żywności w szkołach. 

  





Więcej na:  

www agrinatura.pl  

 

Zapraszamy też na FB! 

https://www.facebook.com/pages/Funda
cja-AgriNatura 


