«ТРЕЋЕ ШУМАДИЈСКО ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОЋНИХ РАКИЈА»
КРАГУЈЕВАЦ, 24 – 28. новембар 2021. године
Поштовани произвођачи воћних ракија,

Регионална асоцијација произвођача ракије „Шумадијска ракија“ из Крагујевца ове
године организује „Треће Шумадијско оцењивање квалитета воћних ракија“.
Удруживање је довело до међусобне сарадње, афирмације и промоције не само воћне
ракије, већ и регије Шумадија којаје надалеко позната и препознатљива управо по
производњи воћних ракија, првенствено шљивовице.
Један од циљева је био да се заштити име и географско порекло и да се ракија
позиционира као регионални бренд. Успели смо у томе и добили смо решење о признавању
географске ознаке „Шумадијска шљивовица“.
Циљ нам је да воћне ракије које производимо и које се налазе у продајиоцене врхунски
експерти и дегустатори и тиме дају потврду о квалитету, што нашим купцима даје сигурност
код куповине и конзумирања.
Узорци ће се узимати из малопродајних објеката а према препоруци учесника
оцењивања и то из најмање три продајна објекта.Овакав начин узимања узорака пружиће
најобјективнију слику о квалитету воћних ракија, добићемо најреалнији увид у квалитет који се
налази на тржишту, а резултати оцењивања сврставаће оне најквалитетније у престижну
групу.
Оцењивање квалитета воћних ракија одвијаће се током два дана
Први дан, 24. новембар 2021. године
Експертска комисија у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проф. др Нинослав Никићевић – председник комисије
Проф. Веле Тешевић – члан комисије
Др Иван Урошевић – члан комисије
Др Бранко Поповић – члан комисије
Љуба Урошевић, дипл. инж. – члан комисије
Љубиша Станковић, дипл. инж. - секретар

Други дан, 28. новембар 2021. године
Комисија састављена од сомелијера,бармена и блогера
1.
2.
3.
4.
5.

Душан Вранић
Милан Тањга
Зоран Радоман
Илија Mаловић
Перица Радовић

Регионалнаасоцијацијапроизвођачаракије „Шумадијскаракија“ Крагујевац
Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац
ПИБ: 110206761, матични број: 28236573

Награде најбоље оцењеним воћним ракијама и свим учесницима оцењивања биће додељене
на „ДРУГОМ ШУМАДИЈСКОМ ФЕСТИВАЛУ РАКИЈЕ“ који ће се одржати 11. Децембра 2021
године у Крагујевцу.
Какоје реч о афирмацији и промоцији не само нас као произвођача, већ и читаве
Србије, позивам Вас да учествујете и потврдите квалитет својих воћних ракија.
Пријава за оцењивање квалитета воћних ракија и образац пријаве дати су у прилогу.
Исти се могу преузети и на сајту Регионалне асоцијације „Шумадијска ракија“
www.sumadijskarakija.org.
У нади да ће те као регистровани произвођач воћне ракије учествовати у оцењивању.
Срдачан поздрав,
Горан Мијаиловић
Председник Регионалне асоцијације произвођача ракије „Шумадијска ракија“
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