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AlpBioEco Sporočilo za javnost 
 

Zakaj razvoj brezglutenske jabolčne moke pomaga na poti do bolj 

trajnostnega razvoja alpskega prostora? 

EU projekt AlpBioEco objavlja brošuro primerov dobrih poslovnih praks s področja 

biogospodarstva 

 
Brezglutenska jabolčna moka, orehov namaz ali zeliščna duda - vsi ti bio-osnovani izdelki 

so bili razviti in preizkušeni v okviru EU projekta AlpBioEco. V okviru tega projekta se 13 

partnerjev iz petih alpskih držav (Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije) osredotoča 

na tri različne vrednostne verige alpskega prostora: jabolka, orehe in zelišča. Cilj projekta 

AlpBioEco je najti načine za učinkovitejšo uporabo naravnih virov teh treh verig vrednosti 

in tako prispevati k razvoju biogospodarstva v alpski regiji. Biogospodarstvo ima 

pomemben potencial za gospodarski razvoj v alpskem prostoru, zlasti v smislu razvoja in 

vpeljave inovacij in ustvarjanja novih delovnih mest. Kako bi lahko na primer jabolčne 

tropine uspešno uporabili za ustvarjanje novega, inovativnega in trajnostnega izdelka? V 

zadnjih mesecih so na to vprašanje - in mnoga druga - skušali odgovoriti projektni partnerji 

projekta AlpBioEco z razvojem poslovnih modelov za inovativne bio-osnovane izdelke na 

in s preizkušanjem teh modelov v poslovni praksi pod vodstvom GZS-Zbornice kmetijskih 

in živilskih podjetij. Tako so se torej jabolčne tropine spremenile v jabolčno moko brez 

glutena, ostanki proizvodnje orehovega olja pa so postali okusen orehov namaz. Vsi rezultati 

preizkusne faze so zdaj objavljeni v ekskluzivni brošuri primerov dobrih poslovnih praks, 

ki je na voljo javnosti.  

 

Anna Bäuerle, koordinatorica in vodilni partner projekta AlpBioEco je z rezultati tretjega 

delovnega paketa zelo zadovoljna: “ Kljub izjemnim zdravstvenim razmerah, ki so se pojavile 

marca 2020, smo organizirali in izvedli 17 delavnic fokusnih skupin v devetih različnih 

regijah in 16 poslovnih in spletnih obiskov s predstavniki izbranih podjetij v šestih različnih 

regijah. Na delavnicah in poslovnih obiskih so poslovni partnerji z različnimi akterji kot so 

strokovnjaki iz industrije, predstavniki raziskovalnih institucij ali kmetje razpravljali o 

izbranih poslovnih modelih. Na koncu smo skupaj pripravili brošuro o najboljših poslovnih 

praksah, ki povzema rezultate faze testiranja bio-osnovanih izdelkov v izbranih podjetjih.” 

 

Brošura primerov dobrih poslovnih praks kot osnova za pripravo smernic politike s 

področja biogospodarstva 

 

Brošura ne razlaga samo to kako so bili bio-osnovani izdelki, kot npr. brezglutenska jabolčna 



moka razviti, in kako lahko izboljšajo trajnost alpskega prostora, temveč odseva tudi 

poslovne in tržne priložnosti ter daje predloge za izboljšave za vsakega od predstavljenih 

izdelkov. Poleg tega predstavlja izhodišče za zadnji, četrti delovni paket projekta 

AlpBioEco, ki se osredotoča na razvoj smernic politike o tem, na kakšen način je mogoče 

podpirati eko inovacije v alpskem prostoru. Dolgoročni cilj projekta je prenesti rezultate 

projekta v druge alpske regije oziroma projekte. Projekt AlpBioEco bo tako pomembno 

prispeval k transformaciji običajnega gospodarstva (»business-as-usual«) v trajnostno in 

okolju bolj prijazno gospodarstvo s ciljem smotrnejše uporabe naravnih lokalnih virov. 

 

Za ogled brošure kliknite na: Best Practice Brochure 

Več informacij o projektu najdete na: AlpBioEco Website  

Oglejte si predstavitveni video projekta na: AlpBioEco presents itself! 

Sledite nam na družabnih omrežij: Twitter, LinkedIn, Youtube 

 

KONTAKT 
 

Dr. Vesna Miličić 

Projektni partner (koordinator tretjega delovnega paketa) 

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 

Telefon: +386 (0)1 5898 109 

E-pošta: vesna.milicic@gzs.si  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ERDF) preko programa Interreg Območje Alp. Podpora Evropske unije: 

1.820.666,00 €. 

 

 

https://www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/activities-results/main-activities-results/validation-bms
https://www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/home
https://www.youtube.com/watch?v=7HOMXLvTO38&amp;t=4s
https://twitter.com/AIpBioEco
https://fr.linkedin.com/company/alpbioeco
https://www.youtube.com/channel/UCDeHi9jJnAykA5rLAjkHp5g/videos

