
 

 

  

ORGANIC WEEK 5-12 вересня: тур, 

ярмарок, подарунки 

 

Перехід на органічні продукти - невід'ємна частина 

здорового способу життя. ТМ «Жменька» підтримує 

українських сертифікованих виробників і запрошує своїх 

шанувальників взяти участь у заходах, які 

проходитимуть в рамках Органічного тижня! 

У рамках Органічного тижня в Україні 

5-12 вересня у Києві пройде ряд 

тематичних заходів: 

Organic Tour&Party 8 вересня 10:30 – 

20:00. 

Захоплююча одноденна поїздка включає: 

- екскурсію на ферму органічної зелені 

А.А. Романченка (Київська область) 

- ланч з органічним березовим соком 

Spring Drops і морквяним пирогом 

- екскурсію на підприємство з виробництва 

органічних круп ТМ Жменька, де можна 

побачити, як виробляються, фасуються і 

зберігаються органічні крупи (Київська 

область) 

- екскурсію в екоусадьби Maison Blanche 

(сертифікат Green Key) з оглядом готелю, 

органік кафе, еко-ферми, органік магазину 

Натур Бутік (нагорода Green Awards 

Ukraine) 

- органік вечірку з фуршетом з органічних 

продуктів і легкими розвагами 

- пакет учасника з органічними 

подарунками, зразками і журналами 

- переїзд в комфортабельному автобусі з 

телевізором для супроводу презентацій 

 

 

П'ятий Всеукраїнський ярмарок 

органічних продуктів 7 вересня 9:00-

20:00 

Ярмарок об'єднує на одному майданчику 

фермерів, 

виробників і 

магазини. Саме 

тут споживачі 

зможуть купити 

свіжі органічні 

овочі, фрукти та 

зелень 

безпосередньо від 

фермера. Гостей 

чекають дегустації 

органічних 

продуктів, 

конкурси, 

розіграш призів, 

музика і пісні від 

українських виконавців та творчих 

колективів. Вхід безкоштовний. Місце 

проведення: м. Київ, Контрактова площа. 

Безпрограшна лотерея на честь 

п'ятиріччя першого органічного 

магазину Натур Бутік 9-12 вересня 

При покупці на суму від 200 грн одним 

чеком покупець отримує цінні подарунки в 

http://ua.rice.ua/organika


 

 

  

рамках безпрограшної лотереї від різних 

виробників органічних продуктів (Natur 

Boutique, Herbal Tea; Maison Blanche; 

Vicofi; Castagno; Harmonia Interna; 

ЕтноПродукт; Екород; Велс Органік; 

Царський Садівник; Sergio; Kula; Bentley, 

Eco Cosmetics, White Mandarin; Alma Win, 

Sodasan, De La Mark), а також гарантовано 

отримує рисові хлібці від першого в 

Україні виробника органічних круп - ТМ 

«Жменька»! 

Лотерея проводитиметься у всіх 7 

магазинах мережі Натур Бутік. 

Організатор туру, вечірки, лотереї: 

магазини Натур Бутік і екоусадьби Мезон 

Бланш 

Організатор П'ятого Всеукраїнського 

ярмарку органічних продуктів: Федерація 

органічного руху України 

Докладніше: www.natur-boutique.com, 

www.organicweek.in.ua 

 

* Органічний - сертифікований продукт, 

вироблений без застосування пестицидів, 

синтетичних добрив, генетично 

модифікованих організмів, штучних 

добавок та іонізуючого випромінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

http://natur-boutique.ua/
http://www.organicweek.in.ua/

