ARMIENTO Deborah “Az. Agr. La zucca di Cenerentola” Travedona Monate (VA)
“La Zucca di Cenerentola” on käännettynä “Tuhkimon kurpitsa”. Luomutila sijaitsee Lombardian
maakunnassa ei kovin kaukana Milanosta. Deborah Armiento on koulutukseltaan mikrobiologi ja nykyään
viljelee sinenergisen mentelmän mukaan kasviksia, yrttejä ja käyttää myös villivihanneksia hillojen,
mehujen ja muiden säilykkeiden tuotantoon. Deborah järjestää yhteistyössä Slow Food -järjestön kanssa
ohjelmia mm. kouluille ja yhdessä muiden tilojen kanssa ylläpitää luonnon monimuotoisuutta viljellen
vanhoja paikallisia lajikkeita.
www.lazuccadicenerentola.it

KRAVIS Nora “Az. Agr. Chianti Cashmere Goat Farm” Radda in Chianti (SI)
Nora on kotoisin Yhdysvalloista. Hän on koulutukseltaa eläinlääkäri ja kasvattaa Toskanassa cashmire
vuohia. Vuohien villasta kudotaan arvokkaita cashmire-huiveja. Koko tuotantoprosessi tapahtuu Italiassa,
suurin osa juuri Toskanan maakunnassa. Noran tila oli ensimmäinen cashmire-vuohitila Italiassa ja edelleen
suurin koko Euroopassa.
Toscanassa ( ja muuallakin Italiassa) villieläimet kuten villisiat, peurat ja sudet aiheuttavat suuria vahinkoja
tiloille. Tilalla pyritään elämään sovussa luonnon kanssa ja tuhojen ehkäisemikseksi Nora ei ole pyytänyt
metsäsätäjiä apuun vaan on hankkinut tilalle 11 Abbruzzon paimenkoiraa. Tästä syystä hänelle on
myönnetty kansainvälinen ”Wildlife Friendly” palkinto.
www.chianticashmire.com

ZURLI Federica “Az. Agr. Piante Officinali San Marco” Asciano (SI)
Myös Federican tila on Toskanassa ja hän on koulutukseltaan taidehistorian maisteri. Hän viljelee
luomutilallaan pääasiassa paikallisia yrtti- ja lääkekasveja. Tilalla on myös laboratorio näiden jalostamista
varten. Sen lisäksi tilalla viljellään spelttivehnää, palkokasveja ja pellavaa. Suurin osa tuotteista menee
Japaniin ja Yhdysvaltoihin.
www.officinalisanmarco.com

CHIATTONE Mirella “Az. Agr. Essenzialmenta” Pancalieri (TO)
Mirellan tila sijaitsee Piemontessa lähellä Torinoa. Mirella kasvatta piparmintua ja hänen
tuotantovalikoimaansa kuuluu jo yli sata piparminttutuotetta ( mehuja, liköörejä, yrttiteelaatuja,
leivonnaisia, kosmetiikkka ja koriste-esineitä). Koko tuotantoprosessi tapahtuu tilalla ja tuotteet myydään
suoramyyntinä tilalta, toreilla tai osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Tuotantoprosessi, pakkaukset ym.
pyritään järjestämään mahdollisimman ekologisesti.
Tilan puutarhasta löytyy yli 50 minttulajiketta sekä ”minttumuseo”. Tilalla järjestetään myös usein erilaisia
kulttuuritapahtumia ja työpajoja.

COVINI Simonetta “Az. Agr. Erbucchio” Santimento (PC)
Simonetta luomutila sijaitsee Emilia-Romagnan maakunnassa. Luomutilalla kasvatetaan eri viljalajikkeita,
kasviksia, mauste- ja yrttikasveja. Tila on sekä ”fattoria didattica” (ohjelmaa kouluille) että ”fattoria
sociale” eli tällä tilalla työskentelee myös vammaisia. (Viime kesänä Italiassa tuli voimaan valtakunnallinen
laki, joka antaa puitteet näille ”sosiaalipalveluja tuottaville tiloille”, joita toki oli jo aiemmin olemassa.
Fyysisesti tai psyykkisesti vammaisten lisäksi tiloilla voi olla työssä entisiä päihteidenkäyttäjiä, vankeja tai
vankilassa olleita, siirtolaisia tai perheväkivallan uhreja. Terapian lisäksi tarkoituksena on ehkäistä
syrjäytymistä ja luoda uusia työpaikkoja.)
Simonetta on myös tehnyt yhteistyötä Piacenzan ylipoiston kanssa löytääkseen tuotteille sokerin korvaavia
luonnollisia makeutusaineita.
www.erbucchio.it

LO BIANCO Chiara “Az. Agr. Chiara Lo Bianco” Siracusa (SR)
Chiaran tila sijaitsee Sisiliassa. Tila on kooltaan 150 hehtaaria: 80 ha kasviksia, 30 ha sitrushedelmiä, 20 ha
kasvihuoneita. Tarvittava energia tuotetaan tilan aurinkopaneeleilla (130KW)
Chiara on opiskellut myös ulkomailla ja panostaa vientiin. Tuotteet myydään muihin euroopan maihin ilman
välikäsiä. Vuonna 2008 Chiara avasi miehensä kanssa ”La Casa Di Melo” nimisen hotellin tilalla, joka on
ensimmäinen Etelä-Italian Bio Hotels ketjuun kuuluva hotelli.
Vuonna 2010 he perustivat ”l’Organizzazione di Produttori Bio Sikelia” nimisen järjestön, johon kuuluu
useita Siracusan ja Ragusan provinssien luomutuottajia.
www.casadimelo.com

