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KAJ SPLOH JE BIOLOŠKA HRANA?
 Je hrana, ki je pridelana naravno.

 To pomeni, da se v njej ne smejo skrivati pesticidi, nitrati in različni herbicidi.

 Torej nobena izmed kemičnih substanc, ki so dodane rastlinam z namenom 
povečati njihov izgled, težo, količino in produktivnost.

 Cilji ekološkega kmetijstva pa niso samo zdrava hrana, ampak tudi zaviranje 
ekološke katastrofe.

 Tako se pri pridelovanju rastlin odločajo za kolobarjenje (vsako leto se na isti 
del njive posadi druga vrsta rastline, zemlja pa eno leto tudi počiva).

 Zemljo gnojijo z naravnimi gnojili, kot so kompost in iztrebki živali, ki pa 
morajo biti hranjene z biološko pridelano hrano. 



  

PREPOZNAVANJE BIO HRANE V TRGOVINI
 Oznaka bio je lahko dodana vsakemu proizvodu, ki ustreza minimalnim 

zahtevam Evropske unije.

 Pri prodaji pridelkov in živil z označbo »ekološki« mora biti na vpogled 
certifikat pri prodajalcu. 

 Pogoji za pridobitev certifikata so opisani v Pravilniku o ekološki pridelavi in 
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

 Ekološka živila lahko kupimo na kmetijah ali na posebnih eko tržnicah: v 
Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Celju, Kranju, Tolminu in drugod. 

 Specializirane trgovine z EKO certifikatom svoje izdelke prodajajo v 
trgovinah in na spletu, določene artikle iz bio ponudbe pa lahko dobimo tudi 
v večjih trgovskih centrih. 



  

PREDNOSTI BIO HRANE

 Način pridobivanja je naravi in živalim prijazen.

 V njej ni kemičnih substanc, ki bi našemu organizmu lahko škodile.

 Zmanjša se tveganje celo za bolezni, kot je rak. 

 Alergije so manj pogoste, ker hrana ne vsebuje umetnih barvil in arom. 

 Izboljšanje imunskega sistema. 



  

EKOLOŠKA KAKOVOST PRI HOFERJU
• Čedalje več potrošnikov se zdravo prehranjuje, zato želijo kupovati zdrava 

in okolju prijazno pridelana živila. 

• Zdravje kupcev in prijazen odnos do narave sta zelo pomembna vodilnim v 
trgovini Hofer.

• Tako že od leta 2006 ponujajo v svojih poslovalnicah čim več izdelkov iz 
ekološke pridelave.

• Zavedajo se tudi posebne odgovornosti pri pridelavi ekoloških živil, kar 
dokazujejo z lastno kakovostno ekološko blagovno znamko Natur aktiv. 

• Tudi dobavitelji ekološko pridelanih izdelkov se  zavzemajo za okolju 
prijazen  način kmetovanja in pridelave. 



  

LINIJA NATUR aktiv
 Visokokakovostna blagovna znamka.
 Na trgu že od leta 2006.
 Ekološke izdelke, pridelane v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 

834/2007 in nadzorovane s strani organov, pristojnih za nadzor.
 Sem sprejemajo samo zanesljive kakovostne izdelke, ki jih lahko dobavljajo 

v zadostni količini.
 Tesno sodelujejo z neodvisno zunanjo organizacijo, ki je članica 

avstrijskega združenja ARGE Bio-Regionen.
 Dobavitelji znamke Natur aktiv morajo spoštovati varnostne standarde 

ARGE, kar v njihovem imenu preverja zunanja organizacija za zagotavljanje 
kakovosti.



  

IZDELKI iz SKUPINE  riž, testenine in drugi 
pšenični izdelki, ki SO NAM NA VOLJO:

 Bio riž
 Bio müesli 
 Bio ovseni keksi 
 Bio keksi Vital (keksi z bučnimi semeni ali keksi s sončničnimi semeni) 
 Bio testenine - iz bele ali polnozrnate moke (špageti, peresniki, svedri)
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