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.
Датум посете је 10. октобар (субота)
Рок за пријаву је до 8. октобра
Број места је ограничен

ПРОГРАМ посета органским имањима
10.10. субота

09:30h

11:00 - 13:00h
14:15 - 17.45h

ПРОГРАМ

Полазак са паркинга код Музеја историје Југославије
(Булевар кнеза Александра Карађорђевића)

Посета органском имању Сретеновића „Воденица“ , Маркова Црква
– Лајковац * опис имања у продоужетку
Посета органском пољопривредном имању „Еко домаћинство др
Чупић“ , Сопот* опис имања у продужетку

17.45h

Полазак за Београд

19.00h

Очекивано време доласка у Београд

О

рганско имање Сретеновића „Воденица“

смештено је на јазу реке Топлице, недалеко од
ушћа у реку Колубару, у селу Маркова Црква у
општини Лајковац. Воденицу са два камена стара
скоро 200 година Поп Сретен је купио од Турака, после
Другог српског устанка, 1818. године и пренео на своје
имање. Данас је водница је у потпуности реновирана и
у функцији. Одмах поред воденице налази се и
ваљарица сукна која није у функцији, јер јој недостаје
механизам за ваљање.
У окружењу воденице је имање величине 6 хектара
окружено храстовом шумом, на коме се органским
методама производе више сорти кукуруза: црвени,
бели осмак, зелени и жути, и од жита: крупник (спелта),
овас и раж. Од органског зрна ових жита испод камена
старе воденице производи се брашно изузетног
квалитета, које се продаје ресторанима, хотелима и у
радњама здраве хране по Београду.
Нови производ који се тренутно развија и кој ће те
моћи да пробате је боза, добијена од органског
кукуруза и изворске воде са имања.
У понуди на имању ће бити различите врсте брашана и
боза.

Е

ко домаћинство др Чупић је органско породично имања које чине др Ана Чупић, др Александар Чупић, и њихово
петоро деце. На имању од 3 хектара у Сопоту Чупићи се баве производњом и прерадом органског воћаи поврћа. У
понуди, коју стално проширују, се налази око 40-ак врста органског поврћа и воћа. Прераду воћа и поврћа раде по
традиционалним рецептурама, уз надзор прехрамбеног технолога.
Од др Ане, која је на специјалистичким студијама Медицинског факултета из области Исхране, ћете ускоро, поред едукације и
здраве органске хране, моћи да добијете и савете о здравом начину исхране, нутриционистички преглед и дијету.
Производе овог домаћинства, се пласирају под брендом „др оргАна“ у продавницама органских производа у Београду као и
директном доставом на кућни праг.
У тренутној понуди су следећи производи: кромпир (црвени или бели), парадајз јабучар, бели лук , паприка бабура, плави
патлиџан, чери парадајз , шаргарепа, крушке.
Зимница:
Сок од парадајза 0,72л, млевени парадајз са целером и першуном 1л, чери пелат (ољуштени органски чери парадајз, спакован у
теглу са босиљком и бибером и пастеризован у сопственом соку) 370мл; Кечап (органско поврће-парадајз, паприка, црни лук и
зачини-першун, каранфилић, цимет) 0,72л; Ајвар 300гр, ајвар са патлиџаном 300гр, малиџано (ајвар са зеленом паприком и
патлиџаном) 300гр; Шаргарепа штапићи (органска шаргарепа исечена на штапиће и спакована у теглу са киселим раствором)
370 мл; Цвекла са кимом и реном (органска цвекла са кимом и реном пастеризована, у киселом раствору) 370 мл; Цвекла
обична 370мл; Џем од шљива без шећера са каранфилићем 460гр, Сок од крушака са стевиом 1л; Слатко од вишања 230гр;
Сируп од вишања 0.33л.

