Vrt Purissima
ponudba aktivnosti
v letu 2020

Spoznajte in začutite slovensko Istro skozi barve, vonj in okuse Mediterana.
Raznolikost in slikovitost rastlin, odlični okusi in kulinarika so najprivlačnejši del
severnega Jadrana.

Kje se vrt Purissima nahaja?
Mediteranski vrt Purissima se nahaja v Spodnjih Škofijah, v zaledju slovenske Istre. Kjer so že od nekdaj
pridelovali zgodnje vrtnine, se ukvarjali z vinogradništvom in oljkarstvom. Naselje je nastalo ob starodavni
cesti, ki je povezovala večje in manjše kraje v Istri, od Trsta do Poreča. Vrt Purissima je od središča
Kopra oddaljen 6 kilometrov. Do vrta Purissima se lahko pripeljemo tudi s kolesom po bližnji kolesarski
poti Parenzana.

Kaj vrt Purisima ponuja?
V vrtu lahko doživite mediteransko pestrost, spoznate tradicionalne rastline in okusite lokalno
kulinariko. Med sprehodom po vrtu lahko odkrivate več kot 190 tipičnih mediteranskih rastlin.
Vrt ponuja raznovrstne aktivnosti za vse generacije, kot so delavnice za predšolske otroke in vse šolarje,
kuharske delavnice, izobraževanja, predavanja za vrtičkarje in pridelovalce, ter animirane dogodke.

Paketi za najavljene skupine:
Vrt Purissima je možno obiskati le ob predhodni najavi. Obisk lahko popestrite z vodenim ogledom,
pokušino, delavnicami…
Preverite spodnje pakete in rezervirajte svoj obisk!

UČNI SPREHOD
PO VRTU
1
8€
Min 10
Max 50

Preko 150 tipičnih rastlin
Skozi voden ogled si boste ogledali preko 150 tipičnih mediteranskih rastlin,
ki rastejo v slovenski Istri. Mediteranski vrt Purissima sestavlja 9 tematskih
sklopov skozi katere se boste sprehodili ob podrobnem opisu njihovih
značilnosti, uporabe, načinu gojenja:
VRT ZDRAVILNIH ZELIŠČ
DIVJI SADNI VRT
VRT ZELIŠČ IN DIŠAVNIC
SADNI VRT
ZELENJAVNI VRT
NENAVADEN ZELIŠČNI VRT
MEDOVITI VRT
DIVJI ZELENJAVNI VRT

Razvojni kmetijski center slovenske Istre
Mediteranski vrt je del Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre
Kmetijske zadruge Agraria. Ogledali si boste tudi rastlinjake, zeliščne terase,
testna polja in pridelavo s pomočjo Akvaponike.
Skozi strokovno vodenje boste spoznali posebnosti kmetijstva na obali.

INTERAKTIVNI
OGLED VRTA S
POKUŠINO
1,5

Preko 150 tipičnih rastlin
Skozi voden ogled si boste ogledali preko 150 tipičnih mediteranskih rastlin, ki
rastejo v slovenski Istri. Mediteranski vrt Purissima sestavlja 9 tematskih
sklopov skozi katere se boste sprehodili ob podrobnem opisu njihovih značilnosti,
uporabe, načinu gojenja: VRT ZDRAVILNIH ZELIŠČ, DIVJI SADNI VRT, VRT
ZELIŠČ IN DIŠAVNIC, SADNI VRT, ZELENJAVNI VRT, NENAVADEN ZELIŠČNI
VRT, MEDOVITI VRT,DIVJI ZELENJAVNI VRT.

Razvojni kmetijski center slovenske Istre
12 €
Min 10
Max 50

Mediteranski vrt je del Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre Kmetijske
zadruge Agraria. Ogledali si boste tudi rastlinjake, zeliščne terase, testna polja
in pridelavo s pomočjo Akvaponike.
Skozi strokovno vodenje boste spoznali posebnosti kmetijstva na obali.

Istrska pokušina
V istrski učni »kužini« (kuhinji) vam bomo predstavili staro istrsko kuhinjo, ki je
temeljila na uporabi enostavnih sestavin iz katerih so naše »none« z
iznajdljivostjo in ljubeznijo pripravljale zelo raznolike jedi. Postregli vam bomo z
namazom iz zelišč iz vrta, različno pripravljenimi degustacijami sezonskega
sadja in zelenjave kmetov iz slovenske Istre in zeliščnim napitkom. Zelišča za
okusen in zdrav prigrizek bomo nabrali skupaj.
Pokušina zeliščnih, sadnih, zelenjavnih namazov, zeliščnih sokov in čajev.
(degustacija hladno pripravljenih jedi iz sezonskih lokalnih produktov)

ZELIŠČNA
DELAVNICA
2

Preko 150 tipičnih rastlin
Skozi voden ogled si boste ogledali preko 150 tipičnih mediteranskih rastlin, ki
rastejo v slovenski Istri. Mediteranski vrt Purissima sestavlja 9 tematskih sklopov
skozi katere se boste sprehodili ob podrobnem opisu njihovih značilnosti, uporabe,
načinu gojenja: VRT ZDRAVILNIH ZELIŠČ, DIVJI SADNI VRT, VRT ZELIŠČ IN
DIŠAVNIC, SADNI VRT, ZELENJAVNI VRT, NENAVADEN ZELIŠČNI VRT,
MEDOVITI VRT,DIVJI ZELENJAVNI VRT.

Razvojni kmetijski center slovenske Istre
20 €
Min 10
Max 14

Mediteranski vrt je del Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre Kmetijske
zadruge Agraria. Ogledali si boste tudi rastlinjake, zeliščne terase, testna polja in
pridelavo s pomočjo Akvaponike.
Skozi strokovno vodenje boste spoznali posebnosti kmetijstva na obali.

Zelišča
Med sprehodom po vrtu spoznate kako in kdaj je najboljše nabirati zelišča. Sledi
nabiranje mediteranskih zelišč, ki si jih sami izberete po vašem okusu.
Po predhodnem dogovoru iz sveže nabranih zelišč izdelamo in degustiramo zeliščno
maslo ali zeliščno sol (mediteranska zelišča, oljčno olje Purissima in piranska sol).
Poleg masla ali soli pripravimo tudi sokove in/ali čaje iz sveže obranih zelišč.
Udeleženci za spomin prejmejo recept in tiskano spominsko fotografijo
iz tečaja.

ISTRSKA KUHINJA
IN POKUŠINE
2,5
35 €
Min 10
Max 22

Preko 150 tipičnih rastlin
Skozi voden ogled si boste ogledali preko 150 tipičnih mediteranskih rastlin, ki rastejo v
slovenski Istri. Mediteranski vrt Purissima sestavlja 9 tematskih sklopov skozi katere se
boste sprehodili ob podrobnem opisu njihovih značilnosti, uporabe, načinu gojenja: VRT
ZDRAVILNIH ZELIŠČ, DIVJI SADNI VRT, VRT ZELIŠČ IN DIŠAVNIC, SADNI VRT, ZELENJAVNI
VRT, NENAVADEN ZELIŠČNI VRT,
MEDOVITI VRT,DIVJI ZELENJAVNI VRT.

Razvojni kmetijski center slovenske Istre
Mediteranski vrt je del Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre Kmetijske zadruge
Agraria. Ogledali si boste tudi rastlinjake, zeliščne terase, testna polja in pridelavo s
pomočjo Akvaponike.
Skozi strokovno vodenje boste spoznali posebnosti kmetijstva na obali.

Kuharska delavnica
V delavnici istrske kuhinje, z uporabo sezonske zelenjave in sadja, ter mediteranskih zelišč,
doživite pristno istrsko harmonijo okusov.
Kuhanje kot v stari Istrski »kužini« ob domači glasbi in izdaji drobnih skrivnosti pravih
receptov.
Kuhanje paradižnikove mezge »šalše« po tradicionalnem Istrskem receptu naših babic in
priprava tipičnih domačih jajčnih testenin »pašta« iz lokalnih produktov (sveža jajca,
domača moka) s pokušino pripravljenih dobrot in recepti.
Udeleženci poleg receptur prejmejo še svojo tiskano spominsko fotografijo iz tečaja .

Kontakt: Katjuša S. Marič, tel. 051 650 406, katjusa.stankovicmaric@kz-agraria.si,
purissima@kz-agraria.si ali Patricija Pirnat, patricija.pirnat@kz-agraria.si
Mediteranski vrt je lahko tudi priložnost za team building, poslovna srečanja, gastronomske večere,
večere z gini, zaključene dogodke po vaši meri, meditacijo in ostale dogodke po želji.

Vljudno vabljeni, da začutite in
okusite naš košček
Istre!

