Подрум Певац ракије
Дестилерија „Певац“ постала је симбол очувања традиције и имплементирања
најсавременије технологије која резултира префињеним укусима ракија врхунског
квалитета.Своју историју „Подрум Певац“ почео је да исписује не тако давне 2008. године
коју свакодневно употпуњује снагом визије и претаче у најфиније ароме и укусе ракија
којима је тешко рећи не!
Производни погон налази се надомак Крагујевца, у малом ушушканом селу Цветојевац где
настаје магија прављења ракије. Производни капацитет достиже 100.000 литара годишње
док је извозни потенцијал 2019. године достигао 70% од укупне производње што је још
једна потврда квалитета и успеха.Паљжљивим процесом дестилације на најсавременијој
дестилационој колони од 500 литара коју покреће аутоматизовани парни котао, ствара се
рафинирани комплекс ароме ракија које доноси лаган и препознатљив укус уживања.
„Подрум Певац“ изнедрио је ракије аутентичних укуса дуње, крушке, шљиве,малине,
кајсије и лозе које доносе несвакидашњи укус за сва чула. Оно по чему се издваја je „Златни
Певац“ ракија од дуње са јестивим 23 каратним листићима злата.У склопу дестилерије
и винарије постоји дегустациона сала модерно опремљена за све оне који желе да виде и
пробају оно што Подрум Певац производи. Дизајн посебно осмишљених боца и паковања
саставни је део креирања бренда који се препознаје на прави укус!

Златни Певац

ракија од дуње
са 23 каратним златним
листићима
Лимитирана серија ракија од
дуње одлежала годину дана у
храстовом бурету.
Награде:
Освојене златне медаље,
Спирит фест Сарајево 2017,
Милешевски дани ракије
Пријепоље 2017,
Жестивал Ужице 2017.
0,7л 40,0%алк

Виљамовка

ракија од крушке
Следи своје жеље,
осети укус правог тренутка.
Спустићеш сидро и остати,
да ти нико мисли не
одгонетне.
0,7л 40,0%алк

Жута Кајсија
ракија од кајсије

Израженог мириса
порцеланског чистог укуса
уз звуке виолине,
са правим пријетељима.
Следите рецепт старих боема.

Десетка шљива

Жута Дуња

У Срцу Шумадије посебно
негована, лимитирана
серија чувана десет година,
ш љива Ранка аутохтона
сорта одлежала у барик
бурићима.

О томе никоме ни реч освојила
ме је на први поглед. Чим сам
је пробао ,чим сам је осетио
златне нити су се спојиле у
једну кап. Само моја само ваша
Жута Дуња.

0,7л 40,0%алк

0,7л 40,0%алк

Жута Шљива

Малина

Спој традиције, осећај
јачине.
Осети укус правих
вредности.
Наздрави чашицом љуте
капи. За прошле и будуће
тренутке.
Живели!
0,7л 40,0%алк

Тренутак елеганције и чистог
задовољства.
Чашица која осваја мирис који
из најдубљег сна буди.

Певац Дуња

Певац Кајсија

0,7л 40,0%алк

0,7л 40,0%алк

ракија од шљиве

ракија од шљиве

ракија од дуње

0,7л 40,0%алк

www.podrumpevac.rs

ракија од дуње

ракија од малине

0,7л 40,0%алк

ракија од кајсије

ДЕБЕЉКО

ликер од ораха

Пелинковац

Медовача

Састојци: дестилована
вода, шећер, природно
бојило, етилни алкохол,
артемисиа, друго биље
Нето количина 1л
Проценат алкохола 28%

ликер Медена , ракија од дуње
са природним сунцокретовим
медом и прополисом.
Живот је сладак онолико
колико смо спремни унети
слатких ситница. Префињена
доза квалитета.
Чашице за оне истанчаног
укуса.

горки ликер

Одлежали коњак пет
година стар зелени
орах, ванила и
наранџа.
0,7л 24,0%алк

ликер од дуње

0,7л 20,0%алк

Лоза

Вишњица

Ликер од Малине

Чашица хармоније и
топлине. Пружа нам
снажан осећај ужитка.
Осети чари доброг набоја
уз чашицу или две.

Магичан укус који осваја са
црном чоколадом.

Префињени укус малине
са додатком природног
сунцокретовог
меда и прополиса.

ликер од вишње

ракија од грожђа

0,7л 24,5%алк

0,7л 20,0%алк

0,7л 40,0%алк

Флаша 0,25л
Чокањ 0,05л

Фраклић 0,05л

www.podrumpevac.rs

Чокањ 0,1л

Подрум Певац вино
За живели увек постоји довољно разлога!
У срцу Шумадије, на локалитету места Цветојевац,
са неодољивим погледом на благоросну Шумадију
живи, расте и развија се наша винарија.
Капацитет винарије је 30.000 лит. Са цистернама
са контролисаном ферментацијом и 12.000 лит. у
барику пореклом од домаћег храста. У непосредној
близини на падинама локалитета Рековац налазе
се наши засади винове лозе на површини од 6
хектара. Своју љубав и страст према вину делимо
са нашим пријатељима и клијентима на просторима
Србије, Црне Горе, Америке и Холандије, потврђену
признањем на сајамским манифестацијама ван
граница.

Индивидуалне и туристичке посете
Врата наше дестилерије и винарије су отворена за све посете
љубитеља ракије и вина из целог света.
За индивидуалне посете пожељна је предходна најава. У склопу
подрума имамо и дегустациону салу где можемо организовати
све врсте прослава, дегустација, семинара, тимбилдинга и
пословних састанка.
Најаве на телефон: +381 64 223 53 01

Шардоне 100%
суво бело вино
берба 2019.год.
13,5% алк/вол
Изразито воћне ароме
са доминантним
тропским нотама, на
укусу пун, хармоничан,
са израженим утиском
свежине.

Тамјаника 100%
суво бело вино
берба 2019.година,
12,5% алк/вол
Цветна, лепршава, јако
дугог укуса, симбол
традиције, духа и
идентитета, мирисна
нота дуге завршнице.

www.podrumpevac.rs

Кабарне совињон 80%
Мерло 20%

суво црвено вино

берба 2018.године,
14% алк/вол
Купажа каберне совињона и
мерлоа, изразито рубин боје,
мириса и бобичастог воћа,
са складном ванилинском
завршницом. Пуног, складног,
изузетно хармоничног укуса
као резултат одлежавања
у посебно тостираним
храстовим бурићима.

кабарне фран 100%

кабарне фран 100%

суво розе вино

суво розе вино

Розе, берба 2018.година,
13% алк/вол
Розе каберне фран,
цветних нота,
атрактивне боје,
пријатне свежине,
финих киселина.

Розе, берба 2017.година,
14% алк/вол
Нежно благе розе боје,
пикантног мириса, пуног
укуса са благо, слаткастом
завршницом и финим
вибратним киселинама.
www.podrumpevac.rs

SILVER

SEAL OF APPROVAL
WHITE WINE "GUST CHARDONNAY", 2017

RED WINE "ZAGRALJAJ"
CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, 2017

SZTR PODRUM PEVAC
Serbia

SZTR PODRUM PEVAC
Serbia

Vienna, 27th October 2019
Vienna, 27th October 2019
MICHAEL EDLMOSER
DIRECTOR OF AWC VIENNA 2019
MICHAEL EDLMOSER
DIRECTOR OF AWC VIENNA 2019

SILVER

SILVER
RED WINE "ZAGRALJAJ"
CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, 2017

ROSÉ WINE "KUKURIKU" CABERNET FRANC, 2017

SZTR PODRUM PEVAC
Serbia

SZTR PODRUM PEVAC
Serbia
Vienna, 27th October 2019

Vienna, 27th October 2019

MICHAEL EDLMOSER
DIRECTOR OF AWC VIENNA 2019

MICHAEL EDLMOSER
DIRECTOR OF AWC VIENNA 2019

Награде
AWC VIENA’19 SILVER white wine Tamjanika “IZAZOV”2017.
AWC VIENA’19 SILVER red wine “ZAGRLJAJ”, cabernet franc, cabernet sauvignon 2017.
AWC VIENA’19 SILVER rose wine “KUKURIKU”, cabernet franc 2017
BIWC Sofija 2019. GOLD, white wine chardonnay “GUST”
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “Kukuriku” ,cabernet franc 2017.
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “ZAGRLJAJ”,cabernet franc, cabernet sauvignon 2017.
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “IZAZOV”, white wine Tamjanika 2017.

Mutno nefiltrirano svetlo pivo.
Sastojci: voda,ječmeni slad, hmelj,
pivski kvasac.
Sadrži gluten iz ječmenog slada.
Čuvati na temperaturi 2-8C
ekstrat 11,8%
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