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Hanka při psaní Nové biokuchařky vy-
cházela z toho, že informací o výživě je
dnes příliš mnoho a navíc si často proti-
řečí. Proto pozvala do knihy pět lékařek,
které se zabývají celostní medicínou, spo-
lupracovala s odborníky na nové vědecké
výzkumy – v celé knize se tak prolíná
pohled tradičních lékařských systémů,
moderních vědeckých výzkumů i zjed-
nodušený a pro běžný život praktický
pohled zdravého selského rozumu. 

Hanka do knihy vybrala i několik význam-
ných projektů, které podle Hanky mohou
přinést důležité změny v ochraně přírody
i zdraví. Můžete si tak přečíst poutavé roz-
hovory s osobnostmi, které stojí za projek-
ty Komunitou podporované zemědělství,
Bez obalu, Skutečně zdravá škola, Koa-
lice proti palmovému oleji nebo Akademie
léčivé výživy.  

V knize najdete i rozhovory s některými
významnými ekofarmáři či bio-výrobci a za
jeden z nejdůležitějších rozhovorů po-
važuje Hanka setkání s Radomilem Hra-

dilem, se kterým si povídala o půdě. Vztah
k půdě a její kvalita je totiž podle Hanky
klíčové téma, pokud nám jde o výživné
potraviny a stabilní ekosystém. 

V knize najdete přes 80 skvělých receptů.
Mnoho z nich je bezlepkových, vegetarián-
ských i veganských, ale nevyhýbají se ani
kvalitnímu masu. Vyzkoušejte letní cuketo-
vo-jahelnou koprovku, boršč s cizrnou,

čočkový burger, placky z hrachové mou-
ky, bezlepkové cookies, ječné lívance,
nebo třeba biokuře na kurkumě podle
výborného šéfkuchaře a nutričního tera-
peuta Davida Šaška (je členem Aliance
výživových poradců), který s Hankou na
některých, zejména masových receptech
spolupracoval. Knihu recenzovala Margit
Slimáková, specialistka na zdravotní pre-
venci a výživu.

Hana Zemanová (*1975) vystudovala
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.
Je autorkou nejprodávanějších knih o bio-
potravinách: Biokuchařky a BioAbecedáře.
V září 2016 vyšla její třetí kniha, kompletně
přepracovaná Biokuchařka, která se jme-
nuje Nová biokuchařka Hanky Zemanové. 

Hana pochází z Prahy, ale už více než
deset let žije na venkově nedaleko Sedl-
čan. Je maminkou dvou dcer, Natálky
a Elišky. Téměř dvacet let se profesně vě-
nuje ekologickému zemědělství, biopotra-
vinám a zdravému životnímu stylu.

Více najdete na http://www.biokucharka.cz/.

Pevná vazba, počet stran 336 stran, MOC
599 Kč, k dostání u všech dobrých knihkupců
a na www.smartpress.cz.

NOVÁ BIOKUCHAŘKA HANKY ZEMANOVÉ – druhé vydání

Pozývame vás na celoslovenskú 
konferenciu

„Ekologická po�nohospodárska výroba na Slovensku
dnes a jej perspektívy v budúcej SPP“

TERMÍN 5. 11. 2019
Miesto konania – Penzión Dolinka Liptovská Teplička
PROGRAM
08:00 – 09:00  prezentácia
09:00 – 09:15  otvorenie
09:15 – 09:30  predstavenie NSRV anténa Prešov
09:30 – 10:00 Aktuálna situácia v implementácii opatrenia

ekologické po�nohospodárstvo PRV, 
Ing. Ján Haluška MPaRV SR

10:00 – 10:30 občerstvenie
10:30 – 11:00 Ochrana rastlín v EPV, základné látky, 

Ing. Bronislava Škarbová MPaRV SR
11:00 – 11:30 Návrh nového zákona SR o EPV, 

Ing. Jana Vargová, PhD. ÚKSÚP
11:30 – 12:00 Nové Nariadenie EÚ pre EPV,

Ing. Barbora Jarošová ÚKSÚP
12:00 – 13:00  obed
13:00 – 14:00  Agrolesníctvo, Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. 

VÚ NLC Zvolen
14:00 – 15:00 prezenácia členov, diskusia, záver
15:00 – 15:30 občerstvenie
15:30 – 17:00 zasadnutie predsedníctva a členov Zväzu 

Ekotrend Slovakia

Vložné: členovia Zväzu Ekotrend 
Slovakia 0,– eur, nečlenovia 20,– eur

Prihlášky na www.ecotrend.sk

V rámci projektu „Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka“
vás pozývame na workshop

Po�nohospodárstvom k regionálnemu rozvoju

TERMÍN 6. 11. 2019
Miesto konania – Penzión Dolinka Liptovská Teplička

PREDBEžNÝ PROGRAM
8:00 – 8:30 prezentácia účastníkov
8:30 – 9:00 predstavenie projektu 
9:00 – 9:15 Pôda
9:15 – 9:30 Spracovanie potravín na farme
9:30 – 9:45 Sociálne farmárstvo 
9:45 – 10:00 Podpora štátu

10:00 – 10:15 Ochrana majetku v extraviláne, po�ovíctvo
10:15 – 10:45 Prestávka
10:45 – 11:00 Zabíjanie na farme a ved�ajšie 

živočíšne produkty
11:00 – 11:15 Priamy predaj
11:15 – 11:30 Cestný zákon a „F“ značky
11:30 – 11:45 Štatút farmárskej rodiny, účtovníctvo 
11:45 – 12:00 Agrolesníctvo 
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 World cafe – prvých 5 tém, 3x20minút
14:00 – 15:00 World cafe – druhých 5 tém, 3x20minút
15:00 – 15:15 Prestávka
15:15 – 16:15 5minutové prezentácie výstupov z world cafe

Prihlášky na www.ecotrend.sk
Workshop je bezplatný

POZVÁNKA na celoslovenskú 
konferenciu a workshop
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