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Program

10.00  odprtje razstavno-prodajnega sejma
10.00 otroška delavnica zeliščnih bombonov, Eva Humar

dopoldan: prikazi ekološkega kuhanja, Emilija Pavlič (avtorica 
knjige Mamica, nauči me kuhati, samozaložba) in peke kruha, 
Klemen Košir (avtor knjige Kruh moj vsakdanji, samozaložba)

15.30 predstavitev knjige Življenje brez glutena avtorice Suzane 
Kranjec in prikaz kuhanja (Založba Amproj)
16.00 delavnica divje hrane z Dariom Cortesejem (Porezen)
16.00 predstavitev knjižnega projekta Šole čaranja lepega v 
malih stvareh Kako nas hranijo cvetice, Martina Kafol in Ljuba 
Južnič
16.30  predstavitev projekta Kuhinja v dvoje z avtorjema anjo 
Maležič in Andrejem Valeno
17.00  predstavitev knjige Kako so kuhali pri Kosovelovih 
(Založništvo tržaškega tiska, Kosovelova knjižnica Sežana in 
Buča, založništvo in knjigotrštvo)
17.30 predstavitev knjige S Slovani za mizo avtorja Janeza Boga-
taja (Forum slovanskih kultur)
19.00 sprehod po energijskih točkah okrog Debele griže s Šolo 
čarobnosti Ljube Južnič in Martine Kafol 
21.00 zaključek sejma



Beri modro,

              
jej zeleno !

Obisk domačije umetnikov: 
10.00–12.00 in 15.00–17.00    kamnoseška delavnica Mateja Štolfe
17.00–19.00     slikarski atelje maria Pallija

Delavnice:
OTROŠKA DELAVNICA ZELIŠČNIH BOMBONOV
v izvedbi Eve Humar, ob 10. uri (trajanje 1 ura), zbirališče Mržkova 
domačija, cena na udeleženca: 10 €
Na zeliščarski delavnici bodo otroci spoznavali zelišča in njihovo upo-
rabnost v kulinarki. Pod mentorstvom bodo izdelali in se posladkali z 
okusnimi zeliščnimi bombončki. Lepo vabljeni!

DELAVNICA DIVJE HRANE
v izvedbi Daria Corteseja, ob 16. uri (trajanje 2 uri), zbirališče Mržkova 
domačija, cena na udeleženca: 15 €
Dario Cortese je strokovnjak v divji prehrani, napisal je številne knjige 
na to temo. Delavnica namenjena vsakomur, ki bi si želel priti v poglo-
bljen stik z naravo in njenimi sadovi.

SPREHOD PO ENERGIJSKIH TOČKAH
v izvedbi Ljube Južnič in Martine Kafol, ob 19. uri (trajanje 1 ura), 
zbirališče Mržkova domačija, cena na udeleženca: 10 €
S Šolo čaranja lepega v malih stvareh pa vas bodo po energijskih točkah 
okrog starodavnega gradišča Debele griže popeljali Martina Kafol in 
Ljuba Južnič.

Delavnice so namenjene omejenemu številu udeležencev. Prijave na 
delavnice zbiramo na sejemskem prostoru.


