
Датум  посете је 22.јун Рок за пријаву је 18. јун 

Број места је ограничен 

Програм посета је у продужетку:          

ПРОГРАМ  посета органским газдинствима

у оквиру  “Дана отворених органских фарми”

   БИРАЈ 
    ОРГАНСКО

   БИРАЈ 
    ОРГАНСКО

              ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ “СЕРБИА ОРГАНИКА”

Позивамо све заинтересоване да  бесплатно посете са нама сертификована органска газдинства и да
се том приликом упознају са  органским произвођачима, сазнају како се производи по органским

принципима  и  пазаре на кућном прагу органске производе

Уз подршку Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз реализацију пројекта
“Бирај органско”

 

обезбеђен  је  бесплатан организовани аутобуски превоз

22.06.2019. године 

22.06. субота                                            ПРОГРАМ

   08:30
Полазак са паркинга  преко пута тржног центра Ушће (са Бранковог моста прва 
улица десно)

  

 09:30 - 10:30

Винарија Плавинци, сертификовани органски виноград, Заклопача

ОПЦИОНО- Дегустација вина *

 13:00– 18.00 Газдинство Ђурић, Рудник, место Јарменовци 

  14.00-15.30 ОПЦИОНО – Ручак ** 
Није обавезно 

   18.00 Полазак за Београд

19.30-20.00            Очекивано време доласка у Београд



*    Дегустација вина ретких сорти грожђа  је по избору.

Није обавезно. Цена је 600 динара 

** Ручак  по избору. У понуди су локални специјалитети од шумских самониклих гљива, 

домаћи прозводи од воћа (слатка, сокови) ,  лепиње од спелте и хељде

Цена по особи је 1200 динара, плаћа се на лицу месту, али је обавезна најава  при пријави 

ОПИС  ПРОИЗВОДЊЕ ГАЗДИНСТАВА: 

Газдинство Анђелић се налази у Заклопачи и дуго бави сертификованом органском  виноградарском

производњом 

Пажња се посвећује сваком грозду, свакој флаши вина. Ручно се бере, цеди, флашира, етикетира

Вино се прави од ретких сорти грожђа и не личи на било које друго вино које сте до сада пробали. 

Црвено вино "Индиго" је од сорте Регент, коју једини гајимо на Балкану, а бело вино "Ћилибар" од 

сорте Панониа коју гаје само три виноградара у Србији.

Више информација: посетите сајт h�p://www.plavinci.rs/

Газдинство Ђурић,  се налази 100 км од Београда у подножју планине Рудник. место Јарменовци. 

Домаћинсто обухвата површину од 2 ха, од тога се око 80ари се налази под засадом воћа. Гај е се: 

шљиве, крушке, јабуеа, вишње, а  у оквиру домаћинства расте и дивље воће (трешња, шипурак, глог, 

трњина,крушка и јабука) и нешто старих аутохтоних сорти као сто су шљива ранка, пожегача, јабуке 

колачара и кожара и крушка лубеничарка. 

Гаје се  и  аутохтоне сорте  парадајза: јабучар, воловско срце и паланачки и ретка сорта плавог 

кромпира која потице са Анда из Јузне Америке. 

Домаћинство  у понуди има широку лепезу и прерађевина од воћа: сокове, сирупе, матичне сокове, 

сирћа од дивљег воћа, џемове, сушено воће на сунцу, печурке сушене на сунцу и широк асортиман 

ракија које су искључиво прављене од аутохтоних сорти воћа. 

Домаћинство има у понуди и смештај за 4 особе 

Напомена: На газдинствиама ће се моћи купити тренутно расположиви производи  

Газдинство ЂурићГаздинство ЂурићГаздинство Ђурић

Плавинци


