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Turistično društvo Poljana - Sekcija za zdravilne rastline "Povojček" prireja v okviru Tedna zelišč
na Koroškem Festival zdravilnih rastlin v kozolcu na Poljani pri Prevaljah (23. do 25. maj).

Petek, 23. maj
- ob 17. uri otvoritev prireditve
- ogled pripravljene razstave zdravilnih rastlin (vse dni prireditve)
- predstavitev rezultatov študijskega krožka: izdaja brošure »Povojčkove r'cnije iz roda v
rod«
- predstavitev izdelkov študijskega krožka »Oblikovanje gline« – DU Prevalje in članov
Povojčka (na ogled vse dni prireditve)
- Povojčki se predstavijo – v času prireditve bodo na ogled izdelki članov »Povojčka«
- pokušina namazov, pijač in peciv z zdravilnimi rastlinami, po receptih iz brošure
Povojčkove kuharije« (vse dni razstave)
- program bodo popestrili »Zimski kosci«
- program povezuje Mojca Prašnički

Sobota, 24. maj

- odprtje kozolca ob 9. uri
- od 10 – 12 ure sodelujejo učenci podružnične osnovne šole Holmec – predstavitev
projekta »Bica so r'kli«
- od 12 – 13 ure pokušina »rpičeve župe« s povojčkom
- od 13. do 15. ure predstavitev Društva za zdravilne rastline Zagorje
- ob 15. uri predavanje Sanje Lončar o tem, kakšne so moči začimb in zelišč in kako jih
uporabiti (možnost nakup literature projekta Skupaj za zdravje človeka in narave)
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Nedelja, 25. maj
- odprtje kozolca ob 9. uri
- ob 9. uri vodeni ogled učnega zeliščnega vrta in drugih zdravilnih rastlin v okolici kozolca
- ob 10. uri dopoldanska delavnica izdelave domačega praška za pralni in pomivalni stroj in
izdelava zobne paste – Milena Ramšak in Cvetka Nabernik
- ob 11. uri predavanje Dejana Rangea – vse o konoplji (možen nakup izdelkov iz konoplje)
- od 13. ure dalje – popoldan z zeliščarko Magdaleno Bruder in njeno predavanje ob 14 uri
o zdravilni rastlini kordabenedikta.
- ob 15. uri delavnica izdelave domačega mila – Erika Smolak

V času prireditve bo kozolec odprt od 9. do 19. ure. Učenci osnovnih in drugih šol si bodo
razstavljene zdravilne rastline lahko ogledali še v ponedeljek, 26. maja, in v torek, 27. maja.
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