Удружење произвођача ракије „ГРАЧАЧКА КАПЉИЦА“ -Грачац
Грачац 4, 36215 Подунавци, Врњачка Бања, Тел: 060/1414089
ПИБ: 109909922,Матични број:28223099
Текући рачун: 160-465196-27
E-mail: gracackakapljica@gmail.com

Датум: 14.08.2019.године
Предмет:
ОБАВЕШТЕЊЕ о манифестацији - 4. смотра шљивових ракија „Грачачка капљица 2019“
која ће се одржати у оквиру ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКОГ САБОРА у Грачацу од 24.-28.08.2019
(скраћена верзија)
Програм манифестације
23.08.2019.год. петак
 Организатор оцењивања квалитета шљивових ракија Удружење произвођача ракије
„Грачачка капљица“ организује такмичење у две категорије:
1. Регистровани произвођачи ракије- правна лица, дестилерије(котизација:5000,00дин)
2. Индивидуални произвођачи ракије(котизација:500,00дин)
 Учесници такмичења потребно је да предају узорке шљивових ракија најкасније до
23.08.2019.године у просторије МЗ Грачац.
Телефон за информације: 060 14 14 089.
24.08.2019.год. субота
10:00
 Државна комисија за оцену квалитета ракије вршиће дегустацију и бодовање
такмичарских ракија у следећем саставу: проф.др Бранко Поповић (Институт за
воћарство-Чачак), проф.др Светомир Милојевић (ФТН), дипл.инж.тех Милољуб
Гојковић- Маре, дипл.инж.тех Велимир Митровић- Веља.
17:00
 Дружење чланова Удружења, чланова комисије и гостију уз музички програм Зорана
Павловића-Боћинца и посну трпезу са моравским аласима и главним мајстором за
рибљу чорбу и таландару - „Медом“ у прелепом амбијенту шумске куће Удружења
„СРНА“-Главица.
25.08.2019.год. недеља
 Од 10:30 часова у сали ОШ“Бранко Радичевић“ код Цркве у Грачацу одржаће се
предавања на тему:
1. Основни елементи технолошких поступака важни за добијање врхунске ракије
(проф. др Светомир Милојевић)
2. Црвена ранка,драгачевка и трновача темељни стубови за производњу српске
ракије-савремен начин гајења
(дипл.инж.тех Митровић Велимир)
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3. ОКРУГЛИ СТО
Тема: Иницијатива за успостављање организоване производње и продаје
ракије шљивовице базиране на аутохторним сортама Западне Србије
( Велимир Митровић, Милан Поповић и др.)
28.08.2019.год. среда, ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА
08:00
Празнична Литургија у цркви „Свети Сава“ у Грачацу.
10:00
Скуп учесника 4.смотре шљивових ракија „Грачачка капљица 2019“ испред цркве „Свети
Сава“ у Грачацу
 сечење славског колача
 богат културно-уметнички програм
 доделала признања за освојене медаље
 проглашење победника и додељивање награда за 1,2 и 3 место (награда храстова бурад
за ракију)
 дегустација такмичарских ракија
 закуска традиционалних јела и пића
14:00
Свечани ручак (посна трпеза) за учеснике манифестације уз пригодан музички програм
Зорана Павловића-Боћинца и Новице Неговановића у прелепом амбијенту шумске куће
Удружења „СРНА“ на Главици.
(резервације на тел.: 060 14 14 089, котизација :1500,00дин.)
Генерални покровитељи:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА-Комисија за пољопривреду
МЗ Грачац
Донатори:
1. ЕТНО ЦВЕТКОВИЋ- Модрица
2. Казанџијска радња ПЕТКО- Брус
И други...

