
ПРОГРАМ  посета органским имањима у околини Ваљева

    УЗМИ 
    ОРГАНСКО

              ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ “СЕРБИА ОРГАНИКА”

                                            «Дане отворених органских фарми»  
       

                                                         ПОДРЖИМО ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ У СРБИЈИ 

           Упознајте произвођаче  од којих набављате  органску храну и доприносите здрављу своје породице.

           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 “Узми органско” обезбеђен  је бесплатан аутобуски превоз.

19.09. субота                                            ПРОГРАМ

   09:30h
Полазак са паркинга  код Музеја историје Југославије
 (Булевар кнеза Александра Карађорђевића)

  

 11:00 - 13:30h
Посета оргaнском пољопривредном имању «Simply Organic», 
Ваљевска Каменица, надомак Ваљева * опис  имања у прoдужетку

 14:30 – 17.30h

   17.30h Полазак за Београд

   19.00h             Очекивано време доласка у Београд

Посета органском пољопривредном имању Ђорђевић  «Органела», 
уз закуску, Горња Буковица, надомак Ваљева * опис имања у продужетку



После  више година  потраге за еколошки најприроднијим местом 

за започињање производње органске и здраве хране,  током 2019.  

нашаваши  такво место на обронцима ваљевских брда, у месту 

Ваљевска Kаменица, општина Ваљево, где је природа удружила 

здраво земљиште, свеж ваздух и чисту воду, започињу 

сертификовану органску производњу.

Органско имање је смештено на осунчаној падини на око 350 

метара надморске висине, окружено обалом природног језера и 

нетакнутом шумом. 

Узгаја се воће и поврће најнапреднијим агроеколошким методама 

у затвореном производном систему, без примене  хемијских 

средстава, у хармонији са природним процесима.  Производња се 

обавља  у сарадњи са природом,  уз холистички, еколошки и 

етички приступ.

Због оваквих одлика, имање и производи су већ у овој години 

стекли статус органских, због испуњења свих прописаних услова 

од стране Министарства пољопривреде, за скраћење периода 

конверзије.

Узгаја се воће и поврће  највишег квалитета и обилатог 

нутритивног састава  са  израженим укусом, мирисом, бојом .

У  понуди су свежи и прерађени сезонски производи: црни лук, 

шаргарепа,  першун, пашканат, кромпир бели и црвени, тиквице, 

корнишони свежи и кисели, млада цвекла, чај од латица невена 

сушена лаванда.

OРГАНСКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО «SIMPLY ORGANIC»

OРГАНСКО ГАЗДИНСТВО «ОРГАНЕЛА»
Органско пољопривредно газдинство Органела, налази се у Горњој Буковици, надомак Ваљевске Kаменице, Општина 
Ваљево, где се на површини од 4,2 хектара, на надморској висини на око 340м узгајају органски производи у дослуху са 
природом. Газдинство је уроњено у нетакнуту природу где се скоро свакодневно могу срести срне, зечеви, фазани, роде, 
патке, жабице, корњаче, јастребови и разне друге животиње. Природа је овде подарила свеж ваздух, чисту воду, здраво и 
плодно земљиште.
На имању се узгајају различите сорте воћа, поврћа, сакупља се лековито биље, од којих се  производе различити производи.
Сарађујући са природом, све је лакше, а квалитет  и укус су неизбежни. 
У сезонској понуди су: паприке, парадајз, першун, босиљак, блитва, крушке, јабуке, потаж од коприве, свежа млада коприва, 
дивља нане, као и  намаз од  јагоде и сок од  јагоде.

Више информација на:  www. organela.rs
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