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Giełda Sadzonek
20 maja w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu Akademia Przyrody: Giełda Sadzonek.
Giełda, zorganizowana już drugi rok z rzędu jest okazją,
by wymienić się zbędnymi rozsadami oraz samosiejkami. Każdy
uczestnik mógł wzbogacić swój ogród o ciekawe rośliny,
całkowicie za darmo. W tym roku Giełda była również okazją,
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by odebrać sadzonki korboli wyrosłe z nasion wysianych podczas
kwietniowej Akademii. Szczególne uznanie należy się grupie
z sołectwa Szołdry-Rogaczewo, która wykorzystała Giełdę do
zorganizowania rajdu rowerowego z Szołder do Grzybna
i przygotowała smaczny poczęstunek dla uczestników: kiełbaski
z grilla, sałatki, ciasta i nawet okazjonalny tort! Dziękujemy
i życzymy wielu ogrodniczych sukcesów!

Wielkie święto w Żabnie

Zadrzewienia śródpolne

Grupa Rekonstrukcyjna Strażackiej Sikawki Konnej Żabno –
Śrem świętuje swój jubileusz pięciolecia istnienia. Z tej okazji
w Żabnie odbyła się podniosła uroczystość nadania i poświęcenia
proporca, którą zwieńczyła fiesta na świeżym powietrzu. Po
uroczystej mszy świętej poczty sztandarowe, zaproszeni gości
i sympatycy strażackich tradycji udali się na pobliskie boisko
sportowe, gdzie odbywały się dalsze uroczystości, czyli nadanie
sikawkowym proporca oraz piknik w sielskim klimacie. Pośród
wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych nie zabrakło również pokazu
możliwości zabytkowych sikawek konnych, które w liczbie kilku
sztuk zjechały się do Żabna. Najstarsza obecna sikawka konna
w Żabnie datowana była na XIX wiek. Oczywiście każda z nich
była w pełni sprawna, nierzadko w całości składająca się
z oryginalnych części.

Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym jest szczególnie
ważne, gdyż teren gruntów ornych pozbawiony drzew jest
bezbronny wobec niesprzyjających warunków klimatycznych
i skazany na degradację. Do obsadzeń wybrano gatunek drzew
rodzimego pochodzenia: lipę drobnolistną (Tilia cordata) gatunek miododajny, sprzyjający owadom zapylającym. Autorzy
i wykonawcy projektu: uczniowie Technikum Architektury
Krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie mają
nadzieję iż ich praca przyczyni się do zwiększenia zainteresowania
tą problematyką naszego społeczeństwa.

źródło: „Tydzień Ziemi Śremskiej”

Nowa siłownia zewnętrzna w Żabnie

Niezłe Ziółka

Przepis na tort pokrzywowy

W jaszkowskiej agroturystyce "Na Plebanii" 27 maja odbyło się
sympatyczne spotkanie pt. "NIEZŁE ZIÓŁKA". Jak nazwa
wskazuje, było ono poświęcone oczywiście ziołom. Pani
Hildegarda Czupała podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem
na temat zbierania, suszenia i stosowania wielu bardzo
pożytecznych roślin rosnących w naszym otoczeniu. Menu
przygotowane przez gospodarzy i grupę aktywnych Pań
z Jaszkowa zostało zdominowane przez jedną z najbardziej
pożytecznych roślin: pokrzywę. Były herbaty pokrzywowe,
koktajl, pesto, a nawet pokrzywowy tort! Spotkanie na pewno
zachęciło uczestników, by częściej korzystać z własnoręcznie
zebranych i przygotowanych ziół, bo to samo zdrowie!

Z książki Małgorzaty Kalemby-Drożdż „Pyszne
chwasty”
Ciasto:
ź 200 g młodych pokrzyw (lub np. 120 g pokrzywy i 80 g rukoli)
ź 4 jajka
ź 2 szklanki mąki
ź 1 szklanka oleju
ź 1 szklanka cukru
ź 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa i dekoracja:
ź 100 g białej czekolady
ź 500 ml śmietany kremówki
ź 1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią
ź 200 g konfitury truskawkowej
ź 250 g truskawek
Poncz:
ź sok z 1 cytryny
ź 1 łyżeczka skórki z cytryny lub pomarańczy
ź 1 łyżeczka miodu lub cukru
ź 50 ml wody
ź 50 ml Cointreau, Grand Marnier lub innego likieru
cytrusowego
Pokrzywę umyć, sparzyć, starannie odcisnąć z wody i dokładnie
zmiksować z olejem w blenderze. Jajka ubić na puszystą masę,
dodając stopniowo cukier. Delikatnie dodawać mąkę zmieszaną
z proszkiem do pieczenia na przemian z pokrzywą. Masę przelać
do tortownicy o średnicy 22 cm wyłożonej papierem do pieczenia
i piec przez około 1 godzinę w temperaturze 180°C, aż patyczek
wbity do ciasta będzie suchy. Składniki ponczu zmieszać.
Czekoladę roztopić. Kremówkę ubić z cukrem, dodając
roztopioną czekoladę. Wystudzony tort przekroić na 2 krążki.
Każdy skropić ponczem i posmarować konfiturą, przełożyć bitą
śmietaną. Z zewnątrz posmarować bitą śmietaną, udekorować
owocami. Do przygotowania tortu można użyć mrożonej
pokrzywy, a truskawki i białą czekoladę zamienić na wiśnie
z syropu i gorzką czekoladę.
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