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Наша Витешка ракија, испечена по старој витешкој рецептури 

Дестилерије Витез наставља традицију породичне производње 

воћних ракија. 1983. године породица Ловић почела је са 

производњом домаће ракије и данас у трећој генерацији 

Дестилерија Витез наставља ту традицију... 

 

 



 

...јер наше ракије шапућу старе приче наше земље. Ми их 

слушамо већ дуго и  желимо да сазнамо које ће тајне вама 

открити! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желимо да домаћем тржишту понудимо једну нову палету 

жестоких пића, првенствено ракије које су намењене 

ексклузивној клијентели која у нашим производима препознаје 

себе и може да се препусти потпуном ужитку. Витешка ракија по 

старој витешкој рецептури издваја посебан процес производње и 

изузетан квалитет сировина.   



„Од 1983. производимо 

наше посебне ракије и 

поносни смо на ту 

породичну традицију. 

Посебно развијен процес 

анаеробног врења мог 

деде као и троструки 

дестилат комине чувају 

тајну препознатљивог 

укуса свих ВИТЕШКИХ 

ракија. Наши 

потрошачи цене 

квалитет и посебност 

наших производа и зато 

растемо 

континуирано.“ 

Андреја Ловић, директор  

и власник породичне Дестилерије 

Витез Д.о.о. Београд. 

 

  



Начин производње 

 

Витешку ракију одликује посебан процес производње, по старој 

витешкој рецептури породице Ловић. Селекција и чишћење домаћег 

свежег воћа прве категорије, као и посебан начин анаеробног врења 

комине и затим троструки дестилат чине ову ракију деликатесом међу 

ракијама. Витешку печемо у бакарним казанима искључиво на 

буковини, а константна температура казана доводи до развитка 

посебне ароме. 

 

  



ВИТЕШКА Шљивовица 

 

Наша ВИТЕШКА Шљивовица се производи од домаћих, ручно пробраних 

шљива без коштица. Она је резултат технолошки усавршене производње и 

дугог искуства Дестилерије Витез. Идеална за сваку прилику, прави избор 

за љубитеље традиционалне српске ракије. 

Опис: 

За једну флашу Витешке 0,7 Л Шљивовице потребно је око 10. килограма 

најквалитенијих шљива.  

Укус: Пуна у укусу, елегантна и продорна у силаску, високоароматична и расна. Мирис: 

Свежа арома, благо орашаст.  

Алкохол: 50% вол.  Препоручена температура сервирања: 14-16°C. 

 

2.699,00 дин. 



ВИТЕШКА Крушковача 

 

Наша ВИТЕШКА Крушковача, произведена од домаћих крушака издваја се 

својом посебном воћном нотом и сочном аромом. Јака, али не препотентна 

осваја пријатним силаском низ грло. 

Опис: 

За једну флашу Витешке 0,7 Л Крушковаче потребно је око 17. килограма 

најквалитетнијих крушака. 

Укус: Јака и фина, са пријатном воћном нотом, високоароматична и топлим силаском.  

Мирис: Воћна арома, са нотом цимета.   

Алкохол: 50% вол. 

Препоручена температура сервирања: 16-18°C 

 

3.199,00 дин. 



ВИТЕШКА Јабуковача 

 

Наша ВИТЕШКА Јабуковача се производи од две различите врсте, домаћих 

јабука. Прави деликатес међу ракијама, најфинији избор за све љубитеље 

посебне ракије. Идеална уз дезерте, због своје отворене ноте и децентног 

волумена. 

Опис: 

За једну флашу Витешке 0,7 Л Јабуковаче потребно је око 15. килограма најквалитенијих 

јабука. 

Укус: Отворена воћна нота, фин силазак, сладак остатак. 

Мирис: Децентан волумен, расна арома. 

Алкохол: 50% вол.  Препоручена температура сервирања: 16-18°C. 

 

2.799,00 дин. 



ВИТЕШКА Кајсијевача 

 

Наша Витешка Кајсијевача, произведена од домаћих кајсија без коштица, 

посебна ракија због своје филигранске и благе ноте. Идеална за све гурмане 

и љубитеље квалитетног жестоког пића. 

Опис: 

За једну флашу Витешке 0,7 Л Кајсијеваче потребно је око 12. килограма 

најквалитенијих кајсија. 

Укус: Благ, са нотом воћа и дугим остатком. 

Мирис: Нежан, са благим тоном меда. 

Алкохол: 50% вол. 

Препоручена температура сервирања: 16-18°C. 

 

2.999,00 дин. 



КОНТАКТ 

 

Дестилерија Витез д.о.о 

Миријевски венац 6, 

11000 Београд 

 

+381 62 966 88 98 

info@destilerijavitez.rs 

prodaja@destilerijavitez.rs 

 

ПОРУЧИТЕ ОДМАХ: 

www.destilerijavitez.rs 


