Zgodbe o mlinu
Trajnost je kraj
kjer čebele proizvajajo med in
ljudje čutijo čudo narave
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Predgovor
»Trajnosti ni brez dejanj.«
Giulia, stara 11 let, pri pripravi kruha v Mulini Asciutti.
Zgodbe o mlinu dobijo pobudo pri delu italijanske neprofitne organizacije CREDA onlus.
Pripoved izvira iz izkušenj pridobljenih na sedežu podjetja, v Centru kulturne produkcije o
trajnosti v pristavi Mulini Asciutti, ki se nahaja v parku Monza in tudi iz nekaterih drugih
skupnostnih projektov razvitih na sosednjih območjih, kjer tudi deluje Creda onlus.
Tri zgodbe izvirajo iz opazovanja dogajanj v pristavi Mulini Asciutti:
•
•
•
•

Med obiskom prebivalcev, ki gredo na sprehod v park Monza in se odločijo obiskati kmetijo.
Med projektnim izobraževanjem in učenjem na prostem za šole in skupine.
Med zelenimi tedni v naravi za otroke in najstnike.
Med nedeljami, ko je odprto za obiskovalce.

Pripoved poskuša predstaviti povzetek barvnih izkušenj na stotine ljudi, ki letno obišče in se
zaljubi v to mesto ter njegovo naravno in kulturno dediščino. Pogosto se vračajo, da začutijo
vonj zrn mletih z mlinskimi kamni v mlinu, hrumenje vode v kanalu ob dvigu zapornic, aromo
kvašenega kruha in piškotov med peko v krušni peči, občutek edinstvenosti in miru, ki
spremlja zeleno območje na obrobju mesta, svobodo ob počitku na zeleni travi in
navsezadnje, izkušnjo neposrednega kontakta z naravnimi elementi.
To so zgodbe o strasti za obrti v naravi kot jo imajo čebelar, mlinar in pek kruha, narejenega
iz pravih pšeničnih semen, in kako vse to dojemajo obiskovalci.
To je pripoved z dveh zornih kotov.
Prvi zorni kot je izkušnja skupine ljudi, ki si skupaj prizadevajo za izboljšanje, promocijo in
dostopnost zgodovinskega vodnega mlina umeščenega v očarljivo naravo pristave Mulini
Asciutti. Med izvajanjem izobraževalnih nalog so se srečali in izkusili s tradicionalnimi obrtmi
tipičnimi za to območje. Natančno spoznavanju različnih poznavalcev obrti jim je omogočilo
razviti strast za tri obrti na kmetiji: čebelarstvo, mlinarstvo ter peka kruha in pice. Ob
dodatnem učenju le teh so ugotovili, da bi lahko ta tipična delovna mesta postala del učnih
sredstev za aktivno raziskovanje kulturne in naravne dediščine na območju pristave Mulini
Asciutti.
Drugi zorni kot je vidik obiskovalcev, ljudi starih od 0 do 99, ki občasno, pogosto ali za
namene projekta obiščejo ta kraj in postanejo neločljivo povezani z njim.
Ti poklici resničnega sveta, torej čebelar, pek in mlinar, presegajo ozek pogled na aktivnosti
v zelenem sektorju. S svojimi dejanji in globoko povezanostjo z naravo, kažejo možnost
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razumevanja in prepoznavanja priložnosti za razvoj miselnosti in dejanj za trajnost na delu,
študijo ali celo med prostočasnimi dejavnostmi, za vse ljudi.
Zgodbe o mlinu predstavljajo učno enoto, ki bo glede na zanimanje in izobraževalne potrebe,
uporabna za raziskovanje čustvenih in intimnih koristi, ki nas povezujejo z določeno naravno
ali kulturno dediščino, kot silo za skrb za tisto kar nas obdaja.
Cilj tega je spodbuditi občutek občutljivosti in sočutja za kraj kjer živimo, študiramo ali ga
obiščemo. Na primer, med potovanjem promoviramo ljubezen do narave in naravne ter
kulturne dediščine planeta in spodbuditi ljudi, da iščejo pristnost in resničen kontekst, ki se
ga je možno dotakniti, ki navduši in za katerega je možno ukrepati.
Učitelji lahko uporabijo te zgodbe za navdih učencem ter za delo na različnih sposobnostih in
spretnostih. Učenci bodo morali razviti različne kompetence razmišljanja za razvoj pozitivne
vloge v trajnostni družbi. Glavni cilj zgodb o mlinu je, da se učenci počutijo sposobni ukrepati
in so odprti za izkušnje. Občutek »jaz zmorem« je za učence zelo pomemben, tako
pomemben kot občutek odgovornosti za nekaj (odgovornosti za dober kruh, ravnovesje
vode v kanalu, itd. ) ali nekoga (čebele, okoliški ekosistem).
Učenci bodo lahko prepoznali povezave in odnose med pojavi, dogodki in koncepti različnih
disciplin. Razumeli bodo naravni sistem življenja na kmetiji, prepoznali podobnosti in razlike,
doslednosti in neskladnosti, vzroke in posledice.
Nekatere izmed kompetenc pridobljenih pri teh zgodbah in na ekskurzijah v podobnih
razmerah so, da učenci:
• Prepoznajo naš odnos do narave, cenijo potrebo po življenju in so v ravnovesju z njo.
• Znajo prenesti znanje in metode, ki pojasnjujejo naravni svet za odkrivanje pozitivnih
rešitev za vpliv človeka.
• Razvijejo občutek za pobude in spreminjanje idej v dejanja.
• Uporabijo trajnostne koncepte na primerih iz naših življenj, z motivacijo samih sebe in
drugih, da ravnajo pravilno.
• Dojamejo kaj pomeni krožno gospodarstvo in da je le to v dosegu vseh.
• Razmišljajo kritično in radovedno glede sveta okoli njih in pri tem vključujejo informacije
na katere naletijo.
• Oblikujejo utemeljena in samostojna mnenja in odločitve.
• Razmišljajo z drugačne perspektive in razumejo perspektivo drugih.
• Razmislijo o svojih zmožnostih in pridobijo samozavest, da ukrepajo pozitivno in
trajnostno.
• Oblikujejo in imajo življenjske načrte ter prevzamejo odgovornost za vseživljenjsko
učenje.
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Na koncu zgodb o mlinu se med raziskovanjem tega resničnega in otipljivega kraja, ki
razkriva kulturno dediščino, znanje, obrede in navade povezane s podeželskim življenjem,
kmetijstvom in obrtmi, lahko naletite na številna vprašanja in razmišljanja:
• Kako narava deluje in je upravljana, vključno s tem čemur Fritjof Capra pravi živi
sistem temelječ na načelih ekologije kot so različni cikli, pretok energije, ravnovesje
in ravnotežje, vzdržljivost in spremembe.
• Sistematično razumevanje življenja, ki prepozna osnovne povezave me vsemi
naravnimi pojavi in poveže biološke, kognitivne, socialne in ekološke dimenzije
življenja.
• Kako lahko naravna in kulturna dediščina povečata željo za ohranitev in skrb za
Zemljo in naravo okoli nas.
• Kako se lahko naravna in kulturna dediščina nanašata na različna področja znanja,
vse od samega sebe do naravnega in tehnološkega sveta okoli nas in tudi vse od
lokalne do globalne družbe.
• Kako so stvari medsebojno odvisne in povezane na gospodarskem, socialnem in
ekološkem nivoju.
• Na osebnem in družbenem področju razmišljati o dimenzijah trajnosti in tako zgraditi
družbo in organizacije in tako zagotoviti trajnostno prihodnost za planet.
Končno še nekaj informacij o CREDA onlus (Centro Ricerca Educazione Documentazione
Ambientale). To je neprofitna organizacija za promoviranje trajnostnega razvoja in
sodelovanja državljanov pri skrbi in varovanju ozemlja in prostora kjer živimo skozi projekte
izobraževanja, učenja, ozaveščanja in komunikacije o pomembnih problemih, ki se nanašajo
na okolje, trajnost in znanost. Organizacija je bila ustanovljena leta 1987 zaradi želje štirih
ostalih državnih organizacij in sicer te so bile WWF (World Wildlife Found), Legambiente,
Italia Nostra and Agesci (Združenje italijanskih vodnikov in skavtov).
Organizacija je skozi leta utrdila svojo vlogo in postala še referenčni center za okoljsko
izobraževanje, izobraževanje za trajnost in omogočanje sodelovanja z drugimi organizacijami,
okoljski izobraževalni center, združevanja, javna in zasebna podjetja na nivoju regije, države
in internacionalno.
Tri glavna področja dela so:
•
•
•

Projekti za trajnost
Izobraževanje in učenje na prostem
Kulturni dogodki in kulturna dediščina v parku Monza

Vsi projekti organizacije so oblikovani s ciljem vključevanja lokalne skupnosti za izvajanje
dejanj in izboljšanje kakovosti življenja in okolja.
Poslanstvo CREDA onlus je:
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• Varovanje in izboljšanje narave in okolja, ki vključuje lokalne skupnosti skozi učenje in
izobraževalnih ukrepov in aktivnega sodelovanja,
•

spodbujanje sprememb vedenja in vrednot za trajnostni razvoj,

•

odpiranje možnosti za državljana, študentov, obiskovalcev, da doživijo pomembne
težave trajnosti iz prve roke s pomočjo različnih dejavnosti,

•

oblikovanje projektov, usposabljanje, izkušnje, ki lahko povežejo zapletenost in
sistemsko vizijo trajnosti z resničnimi ljudmi, ki omogoča ljudem zavedanje o
povezanosti – tebe, nas in sveta okoli nas in omogočiti ljudem, da sprejmejo pozitivne
ukrepe.

Sedež organizacije je v parku Monza v domačiji zgrajeni na začetku leta 1800. Organizacija se
zavzema za funkcionalno obnova pristave Mulini Asciutti s kulturno razvojnim projektom, ki
vključuje različne vidike območja s ciljem financiranja trajnega izobraževalnega in učnega
vira na temo trajnosti za šole in skupnosti.
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Kontekst
Mesto pripovedi se nahaja v mestu Monza na severu italijanskega polotoka v podeželskem
kompleksu, ki je v parku Monza in se imenuje pristava Mulini Asciutti (dobesedno kmetija
suhih mlinov).

Preglednica 1: Mesto Monza v regiji Lombardija na severnem delu Italije.

Park Monza je del regijskega parka doline Lambro, ki so sistemi varovanih zelenih območji
naravnih interesov v Lombardiji. To je zavarovano območje obdano z mestnim okoljem, ki
prikazuje drugačno pokrajino, naravno in kulturno dediščino.
Park je eno izmed večjih zgodovinskih evropskih metnih parkov. To je največji park z
obzidjem v Evropi, takoj za parkom La Madria v Torinu (6571 ha), parku Richmond (955 ha) v
Londonu in parku Phoenix v Dublinu (712 ha).
Park ima stoletno zgodovino povezano z najbolj pomembnimi dogodki, ki so vplivali na
Lombardijo v zadnjih dveh stoletjih. Park je bil narejen leta 1805 na pobudo Eugena de
Beauhaurnais, kraljevega namestnika v času Napoleona. Oblikoval ga je Luigi Canonica,
študent arhitekta Piermarini, ki je oblikoval tudi kraljevo vilo (Villa Reale).
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To je urejen park sestavljen iz obsežnih travnatih površin v sredinskem delu, bivšega vrta v
bližini Villa Reale (kraljevi vrtovi), nekaj kmetijske zemlje v oklici zgodovinske kmetije in
nekaj obširnih gozdov ob reki Lambro.
Park obsega 688 hektarjev in leži na severu mesta Monza na enem najbolj gosto poseljenih
italijanskih območji. V radiu 15 kilometrov od parka je skoraj 2400000 prebivalcev in to
predstavlja drugo najbolj gosto poseljeno območje v Italiji.
Zaradi teh značilnosti je park Monza bistveno in edinstveno območje za to ozemlje in za
prebivalce, pokrajino, naravo, zgodovino in dediščinsko vrednost. Predstavlja majhno
koncentrirano območje, kjer lahko ljudje preko gozdov, travnikov, obdelanih polj, reke
Lambro, kmetij in vil izkusijo kakšno je bilo življenje v 19. stoletju v Brianzi.
Park Monza je sedaj najpomembnejšo območje, kjer lahko meščani izkusijo naravno okolje
in pobegnejo iz zadušljivega mesta in kot je to definiral sociolog Aldo Bonomi je to območje,
ki se prične pri Milanu in poteka vse do severa Monza in s časom gre tudi čez to območje.

Slika 2: Roza barva prikazuje gostoto prebivalstva območja od Milana do Monza. Razvidna je zelena barva
območja parka Monza, ki leži znotraj roza območja. Park predstavlja zeleni otok v neskončnosti mest Milano in
Monza.
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Slika 3: Park Monza je obdan z mestom. Z rumeno bravo je označeno območje pristave Mulini Asciutti kjer se
dogajajo te zgodbe.
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Pristava Mulini Asciutti, kjer se dogajajo naše zgodbe, je podeželski kompleks s tipičnim
vodnim mlinom s šestimi mlinskimi kamni, kjer so do konca šestdesetih let mleli rž, koruzo in
pšenico. Znotraj kompleksa je skupnostna krušna peč, kjer je mogoče naenkrat speči 40 kg
kruha, dva skednja s hlevi, več zelenih območji, kjer so bile nekoč obdelovalne površine in
mlinščica, kjer je zelo živi ekosistem rastlinskih in živalskih vrst. V sklopu tega kompleksa je
edini ohranjen in delujoč mlin iz 19. stoletja na celotnem območju reke Lambro.

Slika 4: Pristavo Mulini Asciutti je oblikoval arhitekt Tazzini leta 1833. Arhitekturni kompleks ima pomembno
kulturno in zgodovinsko vrednost saj je vodni mlin za mletje žit znotraj podeželskega odela oblikovanega za
Park Monza.

Trenutno si CREDA onlus prizadeva za arhitekturno obnovo kompleksa. Oblikovan je bil
projekt za kulturno okrepitev območja za izpeljavo prenove. Cilj je poudariti zgodovinsko
identiteto celotnega kompleksa in tesnih odnosov med aktivnostmi starodavnega mlina in
aktivnostmi v prihodnosti z razvojem tem povezanih z inovativnostjo, ustvarjalnostjo in
tehnologijo za doseganje trajnosti. Podeželski kompleks bo obnovljen z inteligentnim in
inovativnim pametnim jedrom za uporabo energije in virov, elektrike, sistemom za hlajenje
in gretje, osvetljavo, gradbeno tehniko in ravnanjem z odpadki.
To območje ima edinstvene posebnosti na površini pol hektarja. Je območje skoraj največje
gostote poselitve v Italiji in z več kot 2,4 milijona prebivalci v radiu 15 kilometrov. Pristava
Mulini Asciutti je oaza pred vrati številnih meščanov in zelo dostopna točka za izobraževanje
na prostem za šole in prebivalce mesta. Postalo je območje, kjer ljudje lahko:
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• preživijo svoj prosti čas, se sprostijo in se povežejo z ritmi narave,
• se zapletejo v okolje kjer je kakovostna biodiverziteta (botanična in divja),
• raziskujejo resnično in otipljivo območje, ki razkriva kulturno dediščino, znanje, navade
in običaje povezane s podeželskim življenjem, kmetijskimi in obrtnimi dejavnostmi.
Vse to ustvarja pomemben izobraževalni vir, kjer je mogoče občutiti medsebojno
povezanost vsega tukaj- sebe, drugih in sveta, ki te obdaja. Tukaj je mogoče razmišljati
znotraj osebnostnega in skupnostnega stališča o dimenzijah trajnosti za vzpostavljanje
skupnosti in organizacij ter tako omogočiti trajnostno prihodnost za naš planet.

Slika 5: Družine in prebivalci mesta obiskujejo mlin in se udeležujejo dejavnosti na prostem.
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Slika 5: Kulturni projekt za prenovo ,ki je predviden za območje pristave Mulini Asciutti. Dobesedno ime projekta je Mlin energije. Obnova vključuje laboratorije za
izobraževalne aktivnosti, raziskovalno sobo, zelena območja za opazovanje in raziskovanje narave, prostor za stalne in občasne razstave, permakulturni vrt,
prostor za popravila, prostor za mletje žita, prostor za laboratorijsko proizvodnjo energije, skupnostno krušno pečico in čebelnjak.
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Za prihodnost medu
Cristina resnično ljubi čebele.
Prvič je obiskala družinski čebelnjak v Alpah komaj deset dni po rojstvu. Tak je bila očarana
s čebelami in ni čakala dolgo, da je lahko skrbela za čebelnjak. Že kot majhna deklica je
vzgajala in skrbela za očetove čebele v čebelnjaku, ki je pred tem pripadal očetu njenega
dedka. Nedavno je Cristina ugotovila, da želi svoje čebele in si je zato uredila čebelnjak s 40
čebelami v pristavi Mulini Asciutti.
Ona želi prevzeti odgovornost nad tem, kar se je že naučila do sedaj in predvsem si želi
ustvariti resnični kontekst, kjer bi omogočala in spodbujala srečanje med otroci, mladino in
odraslimi s temi neverjetnimi živalmi.
Cristina je učiteljica in vzgojiteljica.
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S

trast za čebele je tako zakoreninjena v moje odraščanje in oblikovanje same sebe, da
nimam spomina na to kdaj se je vse to pričelo. Odkar sem bila majhna sem gledala
svojega očeta kako skrbi za čebele v centru za kmetijska raziskovanja, kjer je delal, in
tudi doma v svojem prostem času. Potem je moje veliko zanimanje za družbene in socialne
vede prevladalo pri izbiri študija. Po številnih letih raziskovanja in teoretičnega dela sem
zaznala odsotnost. Pogrešala sem proizvajanje, potrebovala sem dejavnost, ki bi lahko
povezala teorijo s prakso in želela sem delati v naravi. Pričela sem z dejavnostmi na majhni
kmetiji in se s tem odločila, da nadaljujem družinsko tradicijo čebelarstva.
Skozi celotno leto delam v čebelnjaku, z izjemo kratkega odmora pozimi, ko moji obiski
čebelnjaka postanejo manj pogosti. Najboljši mesec je mesec marec, saj čakam na med, ki
bo počasi prišel. S kolesom se pripeljem v park, sonce mi sveti na obraz in v jutranji tišini
pustim čebele, da se segrejejo. V tem času samo odprem panje in opazujem kako čebele
rastejo in postajajo močnejše. Po nekaj obiskih, če vreme dovoljuje, ločim močne družine in
ustvarim novo jedro kolonije, da razširim čebelnjak. Medtem obiščem čebelnjake, kjer
vzrejajo matice in uvedem nov matičnjak za vzgojo novih matic. Panji se morajo zapreti pred
večerom in tako imam jaz še čas, da se usedem in opazujem let poljskih čebel, ki so v tem
času leta polne obarvanega cvetnega prahu.
Predvsem mi je všeč nepredvidljivost čebel. Panji se vsako leto obnašajo drugače in njihovo
obnašanje je drugačno, če ga prestaviš na drugo območje ali podnebje. V istem čebelnjaku
se vsak panj razlikuje od svojega sosednjega panja. Lahko celo trdimo, da ima vsaka čebelja
družina svoj karakter. Delno je to določeno glede na matico in genetiko, ampak ne sme se
vse pripisati DNK. Čebele lahko spremenijo svoje obnašanje, lahko se prilagodijo in učijo.
Vsekakor je matica zelo pomembna in je zato pomembno, da vemo in prepoznamo kaj se
dogaja z njo in kako je. Zato, da matico naredim bolj vidno, jo označim z barvno piko, da jo
lahko takoj opazim. Izberem eno bravo, glede na leto rojstva. Matice se zato ne počutijo
neudobno, vsaj videti ni, da bi se.
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Menim, da morajo biti čebelarji predvsem dobri opazovalci. Čebelarji morajo vedeti kako
miselno vstopiti v panj, kot da je to drugo vesolje in morajo se naučiti kako razumeti panj in
predvidevati njegovo obnašanje. Čebelarji morajo biti dobri filozofi. Prav tako morajo ljubiti
opazovanje naravnega sveta, torej biti naturalist je tudi zelo pomembno za ta poklic. Morajo
se znati vprašati dobra raziskovalna vprašanja in bit sposobni odgovoriti na ta vprašanja z
raziskovalnega in bibliografskega pristopa. Zaradi tega je čebelar tudi raziskovalec in študent.
Čebelarji morajo svoje roke premikati nežno in spretno, da lahko odprejo panj in da
oblikujejo nove in dodatne stvari za ta poklic. Pravzaprav je lahko čebelar še mnogo več. V
čebelarstvu je vso učenje, študiranje in vsa strast koristna. Torej ni presenetljivo, da ta
sektor vključuje osebe z različnimi poklici.
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Ko me kdo vpraša kakšno čebelarstvo želim vzpostaviti v pristavi Mulini Asciutti brez
odlašanja odgovorim, da želim izvedljivo čebelarstvo. Številni potrošniki dandanes iščejo
ekološke proizvajalce s certifikatom, kot da je certifikat garancija proti vsemu zlu. V resnici
lahko slabo kmetuješ kljub temu, da kmetuješ ekološko. Želim, da bi potrošniki kupili moj
med, ker lahko vidijo kako delam, saj je moj čebelnjak javni in ga vsakdo lahko obišče.
Poskušam čebelariti na način, ki je skrben do žuželk z okoljskega vidika in delovati znotraj
naravnih krogov pri razvoju panjev in zbiranju medu. Zaradi spoštovanja potrošnikov v
panjih ne uporabljam kemične obdelave in ne proizvajam šund izdelkov. Seveda je izziv tudi
najti ravnovesje med ekološkimi in gospodarskimi težavami, predvsem pri majhnih
proizvajalcih kot sem jaz, kjer je stroškovna učinkovitost stvar preživetja.
Eden izmed najbolj nevarnih sovražnikov čebel je trenutno varoja, zajedavska pršica, ki se
prisesa na čebeljo telo in ga oslabi z izsesavanjem hemolimfo. Jaz ne uporabljam kemijskih
izdelkov, razen v skrajno nujnih primerih. Predvsem ne maram izbirati krajših bližnjic z
uporabo ekstremno močnih izdelkov ali delati neumnosti, da bi se izognila zdravljenju, kar
vodi do pogina čebel. Uporabljam oksalne kisline v kombinaciji z biomehanskimi pastmi.
Matico izoliram v okvir, ki ga bo napolnila z novimi ličinkami in te bodo postale močna vaba
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za varojo. Potem odstranim varoja pršice in spustim matico iz okvirja. Letos bom poizkusila
še druge metode in poizkusila bom izboljšati biomehansko past z matico na raziskovalnem
panju.
Prav tako spremljam razvoj genetske selekcije čebelje matice z dobro odpornostjo na varojo
in upam, da nekaj izmed teh pride tudi v naš park. Na srečo so antibiotiki prepovedani v
čebelarstvu, ker so škodljivi in pri čebelah ne pozdravijo ničesar. V državah kjer so dovoljeni
so čebele manj zdrave in družine ne preživijo dolgo.

Lipov med proizveden v pristavi Mulini Asciutti

Čebele so nujne ter imajo klično vlogo pri ravnotežju in stabilnosti življenja na Zemlji. Brez
opraševanja ni reprodukcije, niti hrane, niti rastlin, preprosto povedano brez čebel ni niti
življenja. Mislim, da se to sporočilo že hitro širi.
Čebele so ene izmed glavnih opraševalcev, predvsem pa so pomembne, ker so posebna
vrsta opraševalcev. To nam omogoča, da preprosto in konstantno spremljamo njihovo
zdravje, kar drugače povedano pomeni, da spremljamo stanje okolja. Čebele so se izkazale
kot odlični bioindikatorji. Če čebela pokaže znake nevarnosti na kmetijsko obdelavo ali druge
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onesnaževalce bo to vplivalo tudi na divje opraševalce. Čebele bi zato bilo potrebno smatrati
kot alarme za okolje.
Stanje okolja v parku je dobro predvsem glede na to, da so postopki za varstvo rastlin delno
prepovedani. Obsežna urbanizacija zunaj parka je veliki problem, saj zmanjšuje vire nektarja,
predvsem njegovo kvaliteto in raznolikost. Menim, da je to tudi eden izmed večjih razlogov
za čebelarsko krizo. Poleg tega pomanjkanje zelenih površin prisili čebelarje, da se
skoncentrirajo na eno območje in to povzroči širjenje bolezni med čebelami. Potrebno bi
bilo omogočiti razporeditev čebelnjakov na širšem območju.

Učenje je samo po sebi dobra izkušnja. To je dober razlog zakaj sem iz svojega čebelnjaka
naredila učilnico na prostem. Verjame tudi, da je učenje v čebelnjaku pomembno zaradi
drugih razlogov. Eden izmed teh razlogov je, da so čebele vedno preučevane, ampak so bile
pri tem do sedaj storjene številne napake in zato potrebujemo veliko več novih
strokovnjakov in ljubiteljev čebel v čebelarstvu. Drugi razlog je, da je čebelnjak dober kraj za
učenje o naravnem svetu, saj omogoča gledanje, ampak ne gledanje zgolj vrst, ampak tudi
opazovanje povezav, ki so v ekosistemu in nam s tem omogoča cenjenje ravnotežja. Tretji
razlog je to, da učenje v čebelnjaku, v resničnem kontaktu z divjimi živalmi omogoča
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spremembo naše kognitivne sheme in naše lastne perspektive pri razumevanju analogije in
razlik.
Zame je usposabljanje novih čebelarjev zelo pomemben vidik, če želimo v naših dejavnostih
predstaviti trajnostne težave. V zadnjih letih sem opazila kako pomembno je izobraževanje
in usposabljanje za razumevanje in spoštovanje narave in podobno kot pri čebelah, če le te
odletijo iz čebelnjaka to ni težava enega čebelnjaka, ampak kmalu postanejo težave
skupnosti.
V svojih prejšnjih socialnih študijah sem spoznala kako kompleksno je učenje za neki poklic
ali obrt. Ni vredno omejevati izobraževalnega procesa zgolj na učne ure in teoretična
izobraževanja. Da se naučimo neke obrti moramo opazovati nekoga, ki dela, ponotranjiti
njegove trike in gibe. Obstaja namreč podzavestno in posredno učenje skozi prakso, ki je
bistveno tako za otroke kot tudi za odrasle. Zato oblikujem radikalno drugačen tečaj
usposabljanja. Namesto klasičnih predavanj bodo tisti, ki se usposabljajo za čebelarje
spremljali svoji čebelnjak eno leto, pomagali pri čebelnjaku, gledali mene pri delu in odkrivali
mojo najboljšo prakso. To bo pomenilo direktno predanost udeležencev pri skrbi za svojo
družino čebel in celotnega čebelnjaka in s tem bo, z mojega vidika, čebelnjak postal
skupnostna dediščina za vse, skupnostni čebelnjak, ki bo odprt za meščane in šole.
Menim, da neposredno vključevanje ljudi v delo naredi učenje veliko bolj živo in učinkovito.
Predvsem pa ta pristop omogoča učencem, da odgovorijo, ne na moja vprašanja, ampak na
vprašanja čebel in s tem spodbujajo raziskavo, ki presega varnost teoretičnih priročnikov.
Kot je na prime: Zakaj čebele pičijo?
ZAKAJ ČEBELE PIČIJO?
Klepetam z Alessandrom, 11 letnim fantkom, ki prihaja skoraj vsako soboto popoldan z
očetom v park in sedi na travi med opazovanjem očeta, ki igra odbojko na trati blizu
čebelnjaka. Alessandro ne kaže zanimanja za odbojko, ampak ga fascinirajo čebele in brez
zadržkov se mi približa in me vpraša, če je lahko moj pomočnik.
»Te je kdaj pičila čebela?«, ga vprašam. Večkrat povprašam obiskovalce čebelnjaka o tem,
da se prepričam, da niso alergični na pike.
Alessandro ignorira moje vprašanje in me prične pozorno opazovati. Vpraša me: »So te
čebele tvoje? Koliko jih imaš? Kaj počneš? Zakaj zadimljaš čebele, kaj če se zato prestrašijo in
me pičijo?«
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Nasmehnem se in zapadem v debato z njegovim očetom, ki se je nama medtem pridružil, o
Alessandrovem naslednjem obisku. Naslednjo soboto pride Alessandro oblečen v dolge
hlače, visoke čevlje in majico, pripravljen na svoje prvo raziskovanje čebelnjaka. Oblečeno
ima tančico in rokavice ter mi pomaga nositi moje pripomočke. Med obiskovanjem panjem
in preverjanjem nizkih škatel mi Alessandro sledi in opazim, da se počuti kot doma.
Opazujeva poljsko čebelo, ki počiva na njegovi rokavici. Preučujeva tri pare nog, na zadnjih
je majhna posodica podobna košari, kjer čebele zbirajo in prenašajo obarvane kroglice
cvetnega prahu. Nato pogledava čebelje telo, ki je rahlo kosmato. S povečevalnim steklom,
ki sem ga prinesla s sabo raziskujeva čeljust in rilec, ki ju čebela uporablja za sesanje nektarja
in vode.
In končno prideva do zadka, kjer je želo.
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Povem mu, da je želo povezano z žlezo, ki vsebuje strup. Čebelji želo ima majhne kaveljčke
in je povezano s čebeljim prebavnim sistemom. Ko čebela odleti stran po piku nekoga, želo
ostane pritrjeno na kožo skupaj z delom njenega prebavnega sistema. Zato čebela umre.
Pogovarjava se kako je ta ekstremna strategija način, da čebele delavke zaščitijo svojo
družino pred vsiljivci in nevarnostmi ter kako te žuželke delajo skupaj za dobrobit celotne
skupnosti. Opišem mu kako lahko čebele poleti v panju vzdržujejo temperaturo med 36°C in
37°C z miganjem kril in potiskanjem vročega zraka iz panja. Čebele lahko zbirajo vodo od
zunaj, tisto vodo, ki se poškropi po satju in po praznih celicah, da se povzroči izhlapevanje in
znižanje temperature. Prav tako mu predstavim nasproten primer, ko pozimi temperatura
pade pod 8°C. Zmožnost teh žuželk, da sodelujejo kot družina omogoča premagovanje
nevzdržne vremenskih razmer za posamezno čebelo. Ko začne pritiskati mraz, proizvodnja
toplote posamezne čebele ni dovolj. Takrat si čebele pomagajo med seboj tako, da se z
objemanjem in plastenjem zbirajo v gruče. Zunanje čebele delavke zaprejo krila in skrčijo
mišice in tako proizvajajo toploto. Ko so utrujene se zamenjajo z notranjimi čebelami in se
zunanje lahko odpočijejo. Takšno proizvajanje toplote in dobro izolirana gruča čebel
omogoča čebelam preživetje tudi ekstremnih temperatur kot je -40°C.
Alessandro me začudeno pogleda, čebele so ga povsem prevzele. »Sedaj razumem zakaj me
bi lahko čebela delavka sčasoma piknila«.
Sedaj sva pripravljena za oblikovanje delovnega projekta za naslednji njegov obisk.
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Voda poganja vse nas
Luca je diplomiral iz biologije in ima magisterij iz etologije. Delal je na področju ravnovesja
energij v ekosistemih in na strateški okoljski presoji.
Odkar se je pridružil organizaciji CREDA je bil predan popularizaciji in izobraževanju na
področju ekologije, indikatorjev in trajnosti.
Je projektni vodja za projekt kulturen obnove in funkcionalne obnove pristave Mulini Asciutti.
Najraje preživlja čas na prostem in ko lahko se odpravi na plovbo.
Do izpred nedavnega si ni predstavljal, da bi ga lahko zanimala hidravlična rezila, prestave
ali sistem za prenos energije.
Sedaj misli, da bi lahko postal celo mlinar.

K

o sem pričel delati na obnovi mlinov v pristavi Mulini Asciutti je moj prvi namen bil
ohranitev vodnih koles, orodij in vseh strojev, zapuščenih pred približno petdesetimi
leti. Glede na zgodovinske dokumente je bila ta kmetija zgrajena leta 184 v bližini pa
je že bil mlin za mletje žita, kot o tem priča Barca Chart (1615) in zemljevid Catasto
Teresiano (1721), ki ocenjuje, da je bilo na reki Lambro na desetine mlinov.
Trenutno so te tovarne že dolgo izgubljene, nekaj izmed teh stavb je bilo obnovljenih,
ampak v njih ni več teh dejavnosti, tu pa tam je še le ostalo kakšno mlinsko kolo ali orodje, ki
priča o intenzivnem delovanju, ki se je odvijalo na reki Lambro.
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Tukaj sem pričel delati s čustvi in pozornostjo, ker sem lahko čutil pravo atmosfero tega
prostora. Skrita dediščina in znanje sta tukaj čakala, da z njih obrišemo prah in da znova
zaživita. Pred nami sta dve veliki sobi vsaka s tremi težkimi mlinskimi kamni, ki so
razporejeni simetrično glede na kanal. Med kupom ruševin in lesenih desk je bilo mnogo
zapuščenih predmetov, za večino predmetov nismo vedeli kakšna je bila njihova uporaba.
Zunaj, med dvema stavbama kmetijskega poslopja, teče mlinščica in jaz sem opazoval še
vedno delujoče zapornice, prostor med šestimi kamni, ki usmerjajo vodo in kjer je v
preteklosti bilo šest mlinov in vodo, ki je prodirala tik pod pregrado. Voda s svojo zvočno
energijo in vodomec, ki skoraj drsa po vodni površini predlagata, da bi dva mlinska prostora
lahko postala kaj več kot le razstava predmetov. Med čiščenjem teh dveh prostorov,
razvrščanjem kosov in čiščenjem prahu z orodja in strojev sem pričel z navdušenjem
ugotavljati, da bi ne samo lahko, ampak bi morali to dediščino oživeti iz vlage in
zanemarjenja, kot konkretno izkušnjo z zgodbo, vonjem, zvoki in predvsem kot priložnost za
vse, da izkusijo delo, ki je potrebno, da se seme spremeni v moko.
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Realna in otipljiva priložnost, saj za razliko od številnih drugih mlinov na našem območju,
kjer so kanali in mlinščice izginile zaradi neuporabe in zanemarjanja, v parku Monza voda še
vedno teče. To je voda iz reke Lambro, ki je speljana v mlinščico imenovano Molinara
(dobesedno to pomeni »od mlina«), ki še vedno teče kot pred 200 leti v kamniti kanal in
ustvarja gibanje vode, ki lahko premika hidravlična kolesa.
Za nas in za mnoge razumne ljudi in prostovoljce, ki so nam pomagali, se je začelo potovanje
odkrivanja zgodovine tega prostora. Imeli smo priložnost z ljubečimi očmi preučevati vse
stroje in naprave, ki so jih oblikovalci, obrtniki ter številni mlinarji, ki so gospodovali na tem
območju izumili in oblikovali, da so spremenili vodno energijo v mehansko energijo in s tem
povzročili, da so se zgornji mlinski kamni zavrteli po spodnjem ter s tem naredili končni
izdelek- koruzno, rženo ali pšenično moko.
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Meritve, testiranja, opazovanja toka vode in hitrosti vode, analiziranje okoljskega stanja
kanala, projekti, intervjuji z mlinarji, obiski tesarjev in kovačev. Znanje in toliko različnih
dopolnilnih znanje je bilo potrebnih in končno združenih za ponovno delovanje dveh od
šestih ohranjenih mlinskih kamnov. Za enega izmed teh smo lahko obnovili celotno verigo za
proizvodnjo moke, vse od nalaganja semen v lijak do izdelka v situ.
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Mlinski kamni so srce celotnega mlina. Pridobivanje kvalitetne moke je dolg in zapleten
proces. Potrebno je nenehno vzdrževanje kamnov, jih natančno prilagajati in nenehno
spreminjati hitrost vrtenja zgornjega kamna na pričvrščenem spodnjem kamnu. S pravilnim
razmakom med spodnjim in zgornjim kamnom so zrna zdrobljena, in ne samo oluščena, in s
tem se prav tako prepreči zažgani vonj, ki sicer ostane ujet v moki, ko se dva kamna
pomotoma dotakneta drug drugega.
Včasih je potrebno dvigniti zgornji veliki mlinski kamen, da se počisti vmesni prostor in oživi
njihova hrapavost. To ni lahki postopek, saj so kamni težki, za pomoč pri tem še vedno
uporabljamo sistem škripca, ki so ga uporabljali že pred 200 leti. Nato je s koničastim
kladivom in nekaj moči potrebno klesati po kamnih iz sredine proti robu po spiralnih zarezah
v nasprotni smeri zavoja, saj se s tem olajša izstop moke iz mlinskega kamna.

Moka, ki nastane pri tem počasnem delu in delu s kamnom je zelo drugačna od industrijsko
pridelane moke. Dejansko je v moko predelano celotno zrno žita. Po mletju je moka
razdeljena na polnozrnato in ostro z ločevanjem delcev, ki padejo skozi mlinsko sito. Takšno
vodno kolo vrti mlinske kamne s hitrostjo petdeset do sto obratov na minuto, medtem ko
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industrijski mlinski cilindri opravijo od tristo do tristopetdeset obratov na minuto. Pri vodnih
mlinih lahko torej preprečiš segrevanje moke in s tem oksidacijo vsebin v olju.
Vedno je vznemirljivo, ko dvignem zapornice in pustim teči vodo in vsakič še čutim
navdušenje, ko opazujem vse stroje in opremo, ki se premika in deluje pravilno. V času, ko
se zdi, da se nič ne more premikati brez motorja in elektrike je vodni mlin nekaj skoraj
izjemnega. Vendar je naravna energija proizvedena s silo vode tista, ki postane nemudoma
uporabna in premika stroje in orodje. To je
izum velikega pomena, predvsem v času
srednjega veka, ko so vodni mlini omogočali
številne tehnične aplikacije, vse od poganjanja
hidrodinamičnih ročajev kladiv do žag. Toda še
danes je mogoče to znanje preučiti in testirati,
predvsem ko se ubadamo s temo o trajnosti in
okoljski kakovosti na lokalni ravni in za
pomembne projekte majhnih skupnosti, na
primer za proizvajanje elektrike.
Izziv za nas sedaj je vključevanje skupnosti in
meščanov, ki živijo v bližini parka, da
proizvajajo moko s kratko verigo projektov.
Smo šele na začetku tega procesa in medtem
ko se učimo umetnosti proizvodnje dobre
moke, smo odprli mlin za šole in obiskovalce.
Ker verjamemo, da je učenje na podlagi izkušen
v resničnem kontekstu, kot je na primer vodni
mlin, najpreprostejše učenje o energijskih tokih,
naravnih ciklih, ravnovesju, odpornosti,
ohranjanju podobe prostora in življenja v
harmoniji z okoljem okoli nas.
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MOKA JE PRIIMEK MLINARJA
Enega pomladnega jutra tega leto se srečam z osnovnošolci, ki bodo celoten dan preživeli na
naši domačiji. Od marca dalje vsak dan gostimo učence različnih starosti z aktivnostmi
povezanimi z naravo, z odkrivanjem in razumevanjem našega sveta in ekosistemov, ki nas
obdajajo. Ti otroci bodo na primer izkusili delovanje vodnega mlina, nato bodi šli odkrivati
kanale okoli kmetije, da odkrijejo od kje prihaja voda in kako se ustvarja energija za
premikanje mlinskih kamnov. Potem bodo poskušali mleti in presajati oves, mehko in trdo
pšenico, piro, rž in koruzna semena. Na koncu bodo pripravili piškote Pan Meino za
popoldanski prigrizek. Piškoti Pan Meino so tradicionalni lokalni piškoti narejeni iz koruzne
in pšenične moke ter iz bezgovih cvetov.
Ko se vsi otroci zberejo okoli mene, da mi pomagajo, jaz vzamem težki odpirač, da dvignem
zapornice. Ob pretoku vode začutimo sapico svežega vetra na obrazu. Zrak se nenadoma
premakne zaradi pretoka vode. Nastane šibek vetrič ob katerem zatrepetamo. Medtem se
ne slišimo več, ker v ušesih slišimo samo vzklike začudenja, bučneje vode in trušč lopatic, ki
se najprej premikajo počasi in nato vse hitreje med oblaki kapljic.
Medtem, ko želimo oditi v mlinsko sobo, da opazujemo premikanje strojev in prenos gibanja
na mlinski kamen se mimo na kolesu pripelje dedek z vnukinjo. Takoj se nam približa in nam
z navdušenjem v očeh prične pripovedovati svojo zgodbo. Jaz zaradi tišine spustim zapornice
in vsi sedejo v krog, da ga poslušajo.
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Prične nam pripovedovati: »Ko sem bil še fant, star nekje okoli petnajst let, sem prišel sem
na poletno delo k Marco Farina, zadnjemu mlinarju na tej domačiji.« Učenec ga prekine z
brihtnim nasmehom na ustih: »Kako to, da je mlinarjev priimek Farina (dobesedno to
pomeni moka), to ste si izmislil.« Vsi so se zabavali in želeli izvedeti več o tem moškem.
Tako smo skupaj izvedeli kaj se je v petdesetih letih dogajalo v tej pristavi, tik preden se je
zadnji mlinar tukaj odloči, da opusti to dejavnost. Dedek je bil takrat močan fant, ki se ni
želel učiti, vsaj tako nam je povedal. Včasih je nosil vreče koruze iz splošne trgovine s semeni
v centru Monza do mlina, da se jih je zmlelo. Vozil je stričevo kolo z neke vrste vozičkom. Ko
je bil v bližini pristave Mulini Asciutti je skoraj vedno mlin že bil v pogonu. Že v daljavi je
lahko slišal hrumenje mlina in vedel je, da bo moral čakati v vrsti preden bo lahko videl
moko iz svojih semen.
S sijem v očeh nam pove: »Vedno je bilo kaj za počistiti ali popraviti med čakanjem.« Nato
napolni svojo torbo na hrbtu in jo izprazni v leseni lijak z izjemno strokovnostjo. Med
njegovo pripovedjo ga lovimo medtem, ko se premika po mlinski sobi s poznavanjem vsake
podrobnosti te sobe.
»Tukaj pazite kam stopite!« Dedek pokaže na leseno lestev za plezanje do lijaka. »Lahko
vidite? Vedno je bila ukrivljena in moral sem paziti, da nisem padel in prevrnil koruze.« Iz
njegovega pogleda smo razbrali, da je večkrat padel in raztrosil koruzna semena in da je
Marco Farina kričal nanj.
Dedka pustimo, da se vrne k vnukinji ter, da nadaljujeta vožnjo s kolesi. Učenci ne prenehajo
postavljati vprašanj in fotografirati mlin. Z učitelji se odločijo, da bodo napisali zgodbo, ki so
ji bili priča in jo predstavili staršem na šolski zabavi.
Znova dobim občutek, da obstajajo številne zgodbe, ki živijo v teh krajih, ter da bo glas teh
zgodb ostal živ.
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Dobrota kruha
Daniela skrbi za oblikovanje in upravljanje izobraževalnih programov za šolo in javnost in je
specializirana za izobraževanja v naravi. Njena naloga je opozarjanje ljudi na kompleksnost
okoljskih težav in omogočanje priložnosti za reševanje trajnostnih problemov, kako ravnati z
njimi in videti spremembo proti bolj trajnostnemu načinu življenja na našem planetu.
Rada pohajkuje, predvsem v Alpah, kjer išče tišino, sveži zrak, zapletene gozdove in barvne
lišaje.
Peke kruha se je lotila nedavno, zaradi bakterij in kvasovk, ki živijo v kvascu proizvedenem v
pristavi Mulini Asciutti, ki jo je opomnilo na njeno prvo ljubezen do mikrobiologije in
molekularne biologije.

Č

e obstaja hrana, ki povezuje vse ljudi sveta je to kruh. Kruh je neverjetna hrana, ki v
svoji enostavnosti združuje znanje in tradicijo, pravo kulturno dediščino celotnega
človeštva. Kruh se pripravlja na tisoče načinov že tisoče let na zelo različnih in
oddaljenih krajih sveta kot kvašen kruh, nekvašen kruh, začinjen s številnimi dodatki in
narejen iz različnih semen. Moj kruh je izdelan z naravno fermentacijo testa, z uporabo
naravnimi laktobacili in kvasovkami. Uporabljam nerafinirano pšenično moko iz naravnih
semen. Svoj kvasec sem začela proizvajati šele pred kratkim. Vse se je pričelo počasi z
dihanjem atmosfere mojega delovnega mesta, kmetije z mlinom za mletje pšenice in
koruze z veliko pečjo, ki se nahaja v hišici, ki spominja na majhno cerkev skoraj posveti
peko kruha kot sveti trenutek.
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Očarana z naravnim kipenjem sem domov prinesla malo kvasca od peka, ki je potrdil, da je
kvasec prečkal morja in gore, naletel na vode, moko, roke in srce in številne pečice.
Od takrat enkrat na teden, zvečer dodam malo moke in tople vode kvasovkam, ki jih imam
v hladilniku. Naslednje jutro kuhinja diši po gozdu in gobah z malo zaznanim vonjem po
kislini. Kvasovke in bakterije so se prebudile in razmnožile. Ta živa mešanica je sedaj
pripravljena, da jo dodamo novi moki in vodi in s tem omogoči fermentacijo in vzhajanje
testa.
Gnesti testo sem se naučila v pristavi od strokovnih in modrih rok peka s katerim smo
organizirali naravne pekarske ure. Testno ne sme biti pregneteno preveč močno, kot je
pogosta domneva. Potrebno je dodati moko in vodo okoli kvasca. Potem je potrebno počasi
vmešati moko in večkrat prepogniti testo in mu dovoliti, da vzhaja pokrit z rahlo vlažno
krpo. Po dveh ali treh urah se lahko kruhu doda moka in se lahko prične pregibati in mesti
kruh z nežnimi gibi. Po še eni uri počitka in vzhajanja testa je potrebno kruh dati peči v
pečico na 220°C za štirideset minut ali dokler ne slišiš votli glas, ko s stisnjeno pestjo udarite
po površini štruce.

Nisem še našla popolnega načina za peko kruha doma v svoji pečici. Še vedno ugotavljam
primerno temperaturo in vlažnost, da ne nastane pretrda skorja in onemogoča rast in
sproščanje plinov, ki nastanejo med vzhajanjem. Še vedno se zgodi, da se moja štruca zlomi
in nastane tipična odprtina podobna ustom morskega psa. Če bi bilo možno, bi pekla moj
kruh v leseni peči v pristavi. Pri poskusih, ki smo jih izvedli do sedaj v tej stari in prostorni
pečici smo dobili dobre rezultate, saj smo spekli dišeči kruh in pice. V takšnih pečicah
zgrajenih iz ognjevarnega kamenja lahko kruh prejme večjo količino toplote iz spodnjega
dela peči. To se nato kaže kot mehki kruh s številnimi jamicami v notranjem delu. Peka v
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leseni peči je energično doživetje. Zanetiš ogenj z dobrimi drvmi. Ko ognjevarna opeka
postane bela pomeni, da je pečica dosegla temperaturo okoli 220°C torej lahko na hitro s
krtačo počistiš oglje in pepel iz dna pečice in obrišeš dno z vlažno krpo. Nato se lahko v
pečico položi kruh, ampak je potrebno biti pozoren, da se velike količine kruha dajo noter
hitro in z natančnimi gibi. Nato se končno lahko zaprejo železna vrata, tista železna vrata, ki
se v pristavi Mulini Asciutti uporabljajo že 200 let. Po peki se štruce pustijo, da se ohladijo.
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Med dejavnostmi celotnega projekta za kulturno obnovo pristave Mulini Asciutti smo
opredelili proizvodnjo kruh z željo, da se krušna peč dodeli skupnostnim projektom v
povezavi z mlinskimi dejavnostmi na mlinu.
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Izdelava kmetijske verige takšne vrste za kruh je že bila testirana na našem področju in
zahvala za to gre skupnostnemu projektu Spiga & Madia (dobesedno to pomeni uho za
pšenico in gnetenje s pomočjo projekta). Cilj tega objekta je bil izdelava mreže med tremi
kmetovalci, mlinarjem in petimi peki skupaj s 600 družinami s severnega območja Milana,
ki pripada Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S., skupina za etične nakupe). Te skupine so
sestavljene iz številnih potrošnikov, ki sodelujejo z namenom kupovanja ekološke hrane in
ostalih pogosto uporabljenih dobrin neposredno od proizvajalca po ceni, ki je poštena za
obe strani.
Projekt se je pričel iz opažanja, da na našem področju ne gojimo več žit za kruh ter, da ni
preprosto izvedeti od kod dobimo moko, ki jo uporabljamo. Ta skupnost ljudi se je odločila,
da prične majhno proizvodnjo kruha, ki se prične s pridelavo pšenice pri kmetih, ki se
ukvarjajo z ekološko pridelavo z originalnimi semeni na zadnjih še prostih in kmetijskih
zemljiščih v naši regiji.

Spiga & Madia vsekakor ni bil enostaven projekt. Potrebno je bilo najti razpoložljive in
razumevajoče kmete, primerna semena za našo območje in podnebje ter tradicionalni mlin,
ki bi mlel počasi in majhno količino semen. Problemi na katere so naleteli so bile v povezavi
s skladiščenjem žita pred mletjem in skladiščenjem moke po mletju. Končno so preko
procesov sodelovanja družine oblikovale primerno ceno za kruh in prevozne stroške za
potrošnike. Kljub zapletenosti je ta projekt dokazal, da sodelovanje ljudi lahko povzroči
spremembe pri gonilnih silah vzorcev pridelave na lokalnem nivoju. Na koncu je projekt
pokazal moč teh družin. Zgradili so skupnost s spoznanjem svoje zmožnosti, da ukrepajo v
smeri pozitivnih sprememb. Lahko kupujejo lokalne izdelke in tako zmanjšajo okoljski vpliv
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transporta in omogočijo pravično proizvodnjo ter tako spoštujejo vpletene delavce in dober
kruh za ljudi in okolje, ker je narejen z ekološko moko in z naravnim ohranjanjem prsti.
Našo sodelovanje pri tem projektu je bilo omejeno na preizkus v pristavi Mulini Asciutti s
proizvodnjo kruha za 60 družin z ekološko moko proizvedeno v projektu Spiga & Madia in
peko v naši krušni peči. Na žalost je stalna proizvodnja več kot 80 kg kruha na teden,
predvsem v zimskem času, pokazala nekaj strukturnih težav peči kar je vodilo do začasne
ustavitve projekta. Zbiramo potrebna sredstva za izolacijo peči in obnovo ognjevzdržnih tal
preko družbeno odgovornih nakupovalnih projektov, ki vključujejo lokalne trgovce.
Krušna peč medtem vsekakor ni nehala peči. Gostila je projekte, pekla kruh, pice in celo 80
štruc kruha kot sestavni del skupnega dela za kulturni projekt za naše mesto.
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KAKO JE KRUŠNA PEČ POSTALA NAŠ DOM.
Deljenje z ljudmi strast za kruh nam je omogočala poglobitev tesnih odnosov med ljudmi in
to hrano. Kruh je v vseh oblikah umetnost, delo, obrt in tradicija, ampak ni samo to. Prav
tako je to družabnost, želja po skupni pripravi hrane, ki jo jemo skupaj.
Točno to sem doživela s skupino najstnikov s katerimi sem sodeloval eno leto. Izkusili so en
teden prostovoljnega dela med poletjem v pristavi Mulini Asciutti kjer so čistili mlin,
odstranjevali vzpenjavke in travo iz zelenega območja v bližini krušne peči, pomagali Cristini
v čebelnjaku in seveda počivali v senci rožičevcev.
Na celotnem območju je ravno prostor pri krušni peči postal naša baza. Ta kraj smo si
izbrali, ker je mirni kraj, malo osamljen od ostalega dela kmetije, kjer se mladina in otroci,
ki obiskujejo zelene tedne igrajo in kričijo. Na tem kraju smo načrtovali naše delo in sedeli
ter klepetali in tukaj, kjer je pečica, smo se odločili, da jo čez poletje očistimo in ponovno
omogočimo njeno delovanje.
Zakaj je krušna peč ni v bližini kmetije? Je to del kmetije ali del majhne hiše? Kdo so bili
ljudje, ki so živeli v tej majhni hiški? Toliko vprašanj in razmišljanj je bilo povezanih s tem
območjem, dokler nismo pričeli razmišljati o tem kaj bi mi lahko naredili za to območje in v
tem območju.
»Jaz bi se prišel sem učiti«, je priznal Marco medtem, ko smo odstranjevali pajčevino s
stropa v majhni sobici nad krušno pečjo.
Vsi pokimajo, ker je soba res čudovita zgleda, kot da bi bila na vrhu dreves. Iz enega izmed
treh oken razporejenih po obodu vidimo žolno, ki se tesno oprijema lipe med lovom žuželk.
»Jaz bi pekla pico tukaj!« je rekla Martina in preden je uspela dokončati stavek smo se
vsi strinjali z njo. Razdelimo si naloge, nekateri naberejo les, drugi zberejo sestavine, eni
poiščejo orodje za ogenj in peko in nekateri še ostanejo in počistijo. Ampak vsi želimo
gnesti in peči.
Kako težko je zanetiti ogenj? Poskušamo na vse možne načine, vendar verjetno les ni dovolj
suh, čeprav je že vroči letni čas. Vsi iščejo skrivališča suhega lesa, Chiara celo poskuša z
naravnimi in gospodinjskimi predmeti zanetiti ogenj. V gostem dimu, ki nas sili na jok, ogenj
ostane prižgan in kmalu zažari v notranjosti krušne peči.
Temperatura v peči narašča prepočasi, naša peč je kot polž! »koliko ur bo trajalo? To je
povsem drugačna zgodba od tiste z električno pečico v hiši.« Ker umiramo od lakote se
zadovoljimo s testeninami.
Za ogenj smo poskrbeli kako dolgo se je le dalo in zvečer smo v peč naložili drva, tokrat
pravilno narezana in posušena. Nato smo šli spati s kančkom dvoma v zmožnost naloženih
drv, ampak z gotovostjo, da bo naša pica okusna, če je bomo spekli v starodavni krušni peči.
Naslednji dan je vse pripravljeno, peč je še vedno dovolj topla in v trenutku ogenj zopet
začne plesati v tisočih plamenih. Razvaljamo testo, ki smo ga pred tem dali v hladilnik saj
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smo ga pripravili prejšnji večer, nato smo ga poškropili s paradižniki, baziliko z vrta in
mocarelo.
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Naše pice damo v peč in v trenutku aroma kruha napolni naše nosnice, srečni smo, kot da
so nas sveže pečene pice sposobne ogreti in odpreti naša srce. Veliko klepetamo in jemo.
Nekateri izmet otrok, ki so tukaj na programu zelenega tedna so prišli do nas saj so jih
pritegnile vonjave sveže pečene pice, ki se širi po celotni domačiji. Ravno v tem trenutku
smo dobili veliko idejo. Zakaj ne bi spekli pice za otroke programa zelenega tedna na večer,
ko tukaj prespijo v šotorih?
Tako so se začele dejavnosti v pekarni in piceriji skozi celotno poletje. Enkrat na teden smo
se, s tistimi najstniki, ki so imeli čas in možnost, učili kako narediti dišeče testo, raziskali
drevesa in najboljši les za peč ter uporabili pepel za naš kompost. Naučili smo se o peči in
kako na čas peke vplivajo okoljski pogoji in skrb s katero smo vzdrževali ogenj. Nato smo se
učili o odgovornosti saj smo pripravljali obrok za otroke, ki prebivajo v pristavi.
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Menim, da je izkušnja priprave pic v realnem okolju in za resnične potrebe (vedno smo bili
lačni) bila ključnega pomena zame in te najstnike v smislu učenja o trajnosti saj je izzvala
našo radovednost in povečala našo rahločutnost do tega kraja.
Omogočila je tem mladim ljudem, da sodelujejo in prevzamejo odgovornost.
Skupaj z dobroto kruha smo odkrili tudi dobroto preživljanja časa skupaj na pomembnem
kraju- starem mlinu s krušno pečjo, ki je postal celo naš dom.
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