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ИНФОРМАЦИЯТА Е НАЙ-ЦЕННАТА СТОКА
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НАЦИОНАЛНИЯТ АЗ ДА Е НАД ПЕРСОНАЛНИЯ,
АКО ИСКАМЕ ДА ИЗНАСЯМЕ ВИНО
Инж. Нина Патронска, представител на G&B Importers за България и Европа
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Какъв продукт е БУЛГАРИАНА и за кого е предназначен?
Бранд БУЛГАРИАНА е селекция вина от цялата страна, създаден с цел популяризиране на българското вино на американския пазар. Подборът на вината се извършва от екип на компанията и е съобразен изцяло с комплексната
оценка на американските маркетолози за това какъв тип вино, от какъв сорт,
в каква конкуренция, в каква конкретна локация на американския пазар и на
каква цена ще успее да стигне до средния американец. ( За съжаление у нас никой не проучва предварително желанията и вкуса на потребителя). На базата
на тази оценка търсим подходящите производители в България, проучвайки
предварително тяхното портфолио, пазарна
ориентация, сортова
структура , почвени и
www.salla.bg
климатични условия,
техническа съоръжеКъща за гости, дегустации, домашна кухня, езда на елитни
Инж. Нина Патронска
ност, качество, техноконе, разходка с файтони и много, много история….
с. Блъсково, тел: +359 (0) 52/611 420, +359 (0) 896 779 778 логичен екип. Поставяме технологичното си задание, в чиято разработка
Поздравява екипът на избата, цялата винарската общественост
участват и наши специалисти. Разработката на един
на България, всички лозари, енолози и любители на марка
продукт може да отнеме доста време, дори няколко
SALLA ESTATE с празника на лозята и виното години.В България организираме цялата логистиката
ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
по производството и доставката на готовия продукт
Да е здраве и берекет! Да преливат бъчвите!
Да е радост, вдъхновение и удовлетворение за
до САЩ и обучението на маркетинговите специавсички, посветени в занаята и знанието за виното!
листи, свързано с традициите, културата, историяОще повече успехи и признание на българските
та на България, както и с представянето на региона
вина в световните винарски изложения!
като един от най-старите винопроизводители в свеНа всички винолюбители - вълшебни празнични
та.
мигове с изключителните вина на SALLA ESTATE!
НАЗДРАВЕ!
на стр.3

САЛЛА
ЕСТЕЙТ

Инж. Анелия Христакиева

КЛУБ НА ВИНОТО

Уважаеми членове на клуб Дионис,
Уважаеми лозари, винари и енолози,
Уважаеми винолюбители от цялата страна,

ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН –
ПРАЗНИКЪТ НА ЛОЗАРИТЕ И ВИНАРИТЕ!
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ОРЯХОВИЦ А
с. Оряховица, 042/604 026,
www.oriachovitza.bg
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ВИНАРСКА ИЗБА

Нека Дионис щедро благослови делата ви,нека тегнат от плод
лозята, да са пълни бъчвите, руйно вино да се лее на трапезата!
Още повече успехи и творческо вдъхновение
на всички създатели на божествените
български вина!
Обилна трапеза и многобройни
наздравици на всички винолюбители!
Управителен съвет
Клуб на виното Дионис

Поздравява своите енолози и всички любители на
ОРЯХОВИЦА по случай

ТРИФОН ЗАРЕЗАН –
ПРАЗНИКЪТ НА ЛОЗЯТА И ВИНОТО!

Да е здраве и берекет! Нека никога не секва
винарската страст и не пресъхват бъчвите по
земите на Тракия, благословена от
Дионисиево време!
В месеца на виното и любовта, пожелавам
празнични мигове на
всички винолюбители с
вината на ВИНАРСКА
ИЗБА ОРЯХОВИЦА!
Станислав Маринов
Управител
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ВИНЕН НАБЛЮДАТЕЛ II

МОЖЕ ЛИ ДА Е ДОСТАТЪЧНО ДОСТОЛЕПЕН И БЛЯСКАВ ТРИФОН ЗАРЕЗАН, АКО НЕ ХВЪРЛИМ
ПОНЕ НЯКОЛКО НОВИ ЩРИХА И ВЪРХУ ПРОСЛОВУТИТЕ ЖРЕБЧЕТА НА ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ?

Естествено тъкмо върху тях следва да е акцентът
като за празник - и то не кой да е, а празникът на виното. White Stallion’17 (Шардоне§Вионие§Совиньон
блан) вече се вписа в световните винарски
хроники със злато от Concours Mondial
Bruxelles, сребро от Vinalies Internationales
Paris и бронз от Decanter World Wine Awards.
Stallion Траминер‘17 „бяга“ от класиката със зрялост, с меко атакуващ акцент на
ябълков цвят, сред розови поля. STALLION
ROSE’17 (Каберне фран§Гренаш §Сира )излиза на бял свят след инертно пресоване на
цели гроздови зърна и ензимно бистрене,
за да впечатли с експлозия от горски плодове, вишни и розов грейпфрут, с баланс
и продължителен свеж финал. Сред червената класика на ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ
няма нетитуловани образци. STALLION
CLASSIC‘16 (Каберне совиньон § Каберне фран §Мерло §Сира ) не се нуждае от
прекалени пояснения – с голям златен медал е последният Concours Mondial de
Bruxelles’18. STALLION’13 (Мерло§Каберне Фран §Сира § Каберне Совиньон)
е със златни медали от Vinalies Internationales Paris, Concours Mondial Bruхelles,

ШАТО КОЛАРОВО ЩЕ ИЗНЕНАДА С ОЩЕ
ПО-ДОБРИТЕ СИ ПРОДУКТИ

С наздравица за сплотяване на редиците ще отбележат
Трифон Зарезан в ШАТО КОЛАРОВО.
За ценителите на напитката на Дионис, управителят на
винарната- Стоян Стоянов каза, че те могат да опитат двата й продукта от 2017-та
Мегалит и SKS с нов прочит. Подобрените им вкусове ще се отличават с още повисоко качество. SKS е купажно вино, а Мегалит е от гроздов сорт малбек, поясни
Стоян Стоянов. Той припомни, че през миналата година ШАТО КОЛАРОВО не
участва в конкурси. През 2019-та обаче, е много вероятно винарната да се вклю-

International Wine Challenge
и бронз от Декантер. GOLD
STALLION‘13(Мерло§Каберне
Совиньон§ Пти Вердо) е с голям златен медал от Concours
Mondial Bruxelles‘17, а същото
златното жребче, но от реколта
2012 носи златото и the Best of
Show Bulgaria на пролетното издание на Mundus Vini’18. Всичките тези награди и отличия,
вярно, са в състояние дори да
объркат винолюбителите и да
затруднят избора им за Трифон Зарезан. Но както често обичат да казват в
избата – към което и питие на Ейнджълс естейт да посегнете – няма да загубите. Още повече сериите Денеб, Ейнджъл и Катлея вече успяха да се наложат на пазара със стил и качество. За ценителите обаче, нека акцентираме
още веднъж наградените през 2018-а вина: Голям златен медал от Concours
Mondial de Bruxelles за Stallion Classic 2016; Златен медал и Best of Show
Bulgaria от Mundus Vini Spring Tasting’18 за Gold Stallion 2012. Наздраве.
www.angelsestatebg.com
Поля ИВАНОВА

ЗААРА ЕСТЕЙТ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА БЕЗПЛАТНИ
ДЕГУСТАЦИИ НА ВСИЧКИ ВИНОЛЮБИТЕЛИ и

посетители на винарския празник. Така всеки почитател на божествената напитка ще има възможност да
се докосне и да отпие от магията, създавана от избата
край Главан. И твърде вероятно е кандидатите да са
много, предвид сребърното отличие от Августиада’18, спечелено още с дебютното за избата конкурсно участие. Награденото им вино – Догма Сирапри това спечели не само вота на „зрителите“, но и специалната награда на
едно от най-престижните училища за сомелиери в Европа. За чисто новото
винарско имение, предлагащо паралелно хотел, ресторант и СПА, нека напомним още, че стартира официално винификациите през 2018-а. Разполага
със 150 дка собствени лозя и с българо – италиански екип от енолози и лозари. Специално за празника и отворените врати, от избата обещават пълен
комплект Догми - Догма Шардоне, Догма Совиньон блан, Догма Розе от
Сира, Догма Сира, Догма Мерло, Догма сира§Каберне фран , Догма Мерло
§Сира §Каберне совиньон. Още по-голяма новина от ЗААРА е почти готовата им нова серия ЗААРА ЕСТЕЙТ. Първите й представители ще бъдат
Тамянка, Розе от Мерло и Сира§Каберне Совиньон. По-заинтересуваните
винолюбители вероятно ще отбележат, че серия ЗААРА ЕСТЕЙТ – пенливо

Стоян Стоянов
чи в надпревари с винен характер.Възможно е те да са от международен калибър
заради по-големия си авторитет, спрямо българските винени изложения. По отношение производството и консумацията на вино, страната ни има богати традиции,
но й липсва достатъчно реклама, за да се превърне в предпочитана винена дестинация.
Стара истина е, че хубавото вино се прави от качествено грозде. В тази връзка
Стоян Стоянов напомни, че ШАТО КОЛАРОВО разполага с 200 дка. 9-годишни
лозя и още 153 дка. нови насаждения. Сортовете грозде се избират спрямо почвата
и климата. При нас е горещо и сухо. Това прави гроздето ни с повече киселинност и
захарност. Избираме внимателно гроздето. То трябва да е такъв сорт, че да устои на
горещината. Питаме Стоян Стоянов за мнението му по все по-популярната тема за
винения туризъм в България. В ШАТО КОЛАРОВО веднъж годишно организираме
ден на отворените врати. Така ценителите
на марката се запознават отвътре с производствения процес. През другото време,
желаещите да посетят винарната могат да
го сторят с предварителна заявка. 50 на 50
е интересът от българи и чужденци към
виното ни. Благодарение на множеството
дегустации и конкурси, българинът е все
по-вещ на тема вино.
За финал Стоян Стоянов ни прикани да направим подарък за Трифон Зарезан,
спирайки се на качествените вина на ШАТО КОЛАРОВО, които ще намерите в бутика на винарната на старозагорски адрес: ул Индустриална 44.
Иван НЕЙКОВ

вино - вече се появи - малко преди Новогодишните празници. А останалите
със сигурност ще са прекрасна изненада за винолюбивата ни общественост.
В грандиозно събитие обещава да се превърне и Трифон Зарезан в ЗААРА
Естейт. За всички, които няма да имат възможност да стигнат до Главан за
празника, остава още една близка
възможност. Избата ще участва във
Винария 2019, където ще представи
пълното си портфолио. И където, забележете, ще присъства и трети техен
продукт – първите резерви! В ЗААРА
ЕСТЕЙТ планират още участие и в
останалите конкурси. Тоест няма как
да не затаи дъх още веднъж цялата ни
винарска общественост.
Повече подробности за избата,
както и за настаняване, релакс и СПА удобства, на www.zaaraestate.bg и
на 359 888776605
Пенка ПАРАШКЕВОВА

3
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ НИЧЕВ ЗА ДЕБЮТНАТА ЗЛАТНА СЕРИЯ НА ИЗБА НИЧЕВ
ВИНЕН НАБЛЮДАТЕЛ III

Д-р Венцислав Ничев

Какви са специалните ви предложения за Трифон Зарезан?
На Трифон Зарезан специалното ни
предложение е Мавруд реколта 2015 г
Златна серия. Тази година се надяваме да
изненадаме любителите на Мавруда с бяло
вино от Мавруд. Маврудът от Златната серия на Винарска изба Ничев е с приятен

НАЦИОНАЛНИЯТ АЗ ДА Е НАД
ПЕРСОНАЛНИЯ, АКО ИСКАМЕ ДА
ИЗНАСЯМЕ ВИНО

от стр. 1

Американски екип работи в маркетиране, позициониране,
точки на разпространение в САЩ, обучения на баери и други
търговци в презентирането на вината. Този проект е уникален
по своя характер и се оказа че като компетентност и инвестиция, не е по силите на който и да било самостоятелен български
винопроизводител. Идеята е на американски бизнесмен -Робърт
Хайк. Стартира я през 2013г., когато след няколко годишния
си престой в България, решава да развие огромния винeн потенциал на страната ни, с чийто маркетинг, противно на всяка
пазарна логика, никой у нас не се занимава. Създава компания
- G&B importers, създадена с цел популяризиране на българското
вино в САЩ.
Продава ли се българско вино в САЩ, предвид собственото
им мащабно винопроизводство?
САЩ е голям производител, но е и най-големият консуматор
в света. БУЛГАРИАНА е вече шеста година на пазара. Тя присъства на рафта в някои от най-големите американски вериги,
като Total Wine, Whole Foods, Cosco, Walmart. Предпазливи сме,
защото зад гърба ни трябва да има сериозно производство от
сериозни производители. България, както знаем, смени концепцията си във винарската индустрия, като премина към малки
изби с малки капацитети, които не са в състояние да генерират
обемите, необходими за огромния американски пазар. С нашия
проект търсим възможности за обединение на отделни производители. Признавам, трудно е, защото тук сме все юнаци, няма
кой да създаде баланс на интересите, поставяйки общия интерес.
Работим не само с големи производители. Партньорствата ни се
увеличават и не обръщаме гръб на никой, който ни потърси.
Разбира се , невинаги желанието се покрива с възможностите.
Създаването на бранд е един доста сложен процес, който изисква
пари, време, можене, много труд и търпение. Компанията ни има
капацитета да бъде ползвана от винопроизводителите за създаване на собствени брандове и то пазарно ориентирани.
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гранитено червен цвят. Ароматът на виното е богат и е резултат от съчетанието на плодовите нюанси, идващи от гроздето, с интензивни ликьорни
нотки на зряла черна череша. Продължителното отлежаване в качествени
френски бъчви е допринесло с елегантните дъбови нотки на черен шоколад
и кафе. Богатият аромат се открива и във вкуса. Виното е с мека танинова
структура. Усещане за сладост и мекота остава дълго в послевкуса.
Избата е нова. Имате ли вече участия в конкурси, планирате ли и
нови?
Не бяхме участвали във винени конкурси досега, затова много се радваме и ценим наградата, която получихме на Дефиле на младото вино –ноември 2018 г – Златен медал за червено вино. Винарска изба Ничев е регистрирана през 2014 г и
е разположена в сърцето на маврудовия регион- с.Златовръх на 10 км от Асеновград. Първата
ни реколта е от 2015 г. Тъй като държим вината ни да отлежават в бъчви минимум една година,
не сме афиширали избата до 2018г.
Имате ли собствени лозови насаждения? Как избрахте сортовия състав на лозята? Тероарни особености?
ВИ Ничев разполага със собствени лозови масиви - около 50 декара - в землищата на селата
Златовръх и Нови Извор. Маврудовите насаждения са на около 40 години, закупени от собственици, които не са били в състояние да се грижат за тях. Районът е прочут точно със сорта
Мавруд, а природно-климатичните условия са изключително подходящи за отглеждането му.
Как посрещате Трифон Зарезан?
Трифон Зарезан е празник на виното и веселието. Почитаме го, разбира се. Започваме с
традиционното зарязване на лозята. Следва празненство за малкия екип на избата. Досега не
сме организирали посрещане на гости и специални церемонии за Трифон Зарезан, но се надяваме следващата година това да се промени. Нямаме все още добре организирана дегустационна, но има помещения, в които и сега организираме дегустации. Можете да ни намерите
във фирмения ни магазин в Асеновград - ул.Пере Тошев 7, тел. 0893 459 796. В София вината
ни се разпространяват от Фирма Стрези, която разполага с магазин в кв. Витоша, ул. Борис
Арсов 9, тел.: 0885 882 880. Търсим контакти за работа и с още магазини в София и в други
градове.
Георги ГЕОРГИЕВ

ПРАЗНИК В ДУ ХА НА ДИОНИС

Дионисиевци по време на винения тур в шато Рубаят през 2017 година
Председателят на старозагорския Клуб на виното Дионис - д-р Диана Бушкалова - припомни, че членската маса на клуба наброява вече 26 души. Отскоро вече се изявяват и като
дегустатори, като с особена тежест са оценките на Георги Ганевски, Кънчо Кънчев, Петър
Петров, Стефан Лачев. Винените вечери отдавна са традиция за нас, каза още д-р Бушкалова.
Последният ни гост бе винарна Тополово. Освен с дегустация, проявата ще се запомни и с
представените от избата-домакин винарски традиции и обмяната на опит между колекционерите на вино от клуба и енолозите от Тополово. Правим традиционни винени турове в цяла
България. Всяка година те са различни, интересни и провокативни. Съчетават обогатяването
ни в традициите на винопроизводството в определен район с историческите богатства, които
той пази. Така, освен че научаваме много за виното, се обогатяваме и духовно, посещавайки
археологическите забележителности, музеите и паметниците на културата. Можем да се похвалим с виномаршрути в цялата страна. Председателката на старозагорските дионисиевци
допълни, че ако УС на Дионис подкрепи идеята, не е изключено клубът да има свой щанд на
виненото изложение Августиада. Вълнуващ, както всяка година, е и тазгодишният им Трифон
Зарезан. На14-ти купонясват заедно с членовете на граждански клуб ЛИПА. Пак с тях, ден
преди празника, всеки производител на вино представя продукцията си, за да се получи истинска дегустационна вечер. Програмата обаче не свършва дотук. Напротив, навръх празника
е и най-Трифонзарезанската проява на Дионис, която вече се превърна в традиция – празник
в духа на тракийския бог на виното в една от най-реномираните български изби – МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ. И това, ако не е празник на празниците!
Генади СПАСОВ

Продължават ли българските вина да са в ниския ценови
сегмент навън?
Първо да кажем, че българските вина са силно надценени в България. Навън те никога не могат да постигнат цената, която имат на българския пазар. И това е
нормално – никой не ги познава, никой не се занимава с маркетинга и рекламата им, нещо за което се работи много дълго време. БУЛГАРИАНА е първият проект
с точно тази цел. При това на изключително конкурентен пазар - с ясно дефинирани участници - което на свой ред регулира производството. Невъзможно е да
прескочиш звено, както и да спечелиш космически бързи пари. Пазарът те изхвърля и връща своето равновесие. БУЛГАРИАНА може да бъде отличен пример
за българските производители. Ако те искат да бъдат експортно ориентирани, трябва да работят с хора, познаващи съответните пазари. И да бъдат обединени – националният аз да е винаги в предна позиция , а не персоналния. Много се надявам, че у нас ще се намери кой да осъществи нещо подобно и за други пазари. Имаме
огромен потенциал във виното – иначе нямаше да сме в такъв американски проект. Нормалната пазарна логика изисква всеки потенциал да бъде разгърнат, за да
се възползват от него максимален брой хора – да го видят, да го опитат, да се докоснат чрез виното до културно-историческото наследство на древната ни страна.
Това е богатство. Колко страни разполагат с нещо подобно.
Пенка ПАРАШКЕВОВА
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НЯМА УВАЖАВАЩ СЕБЕ СИ ВИНОЦЕНИТЕЛ, КОЙТО ДА НЕ Е ЧУВАЛ ЗА ЕМБЛЕМАТА НА Българското ви-

нопроизводство още отпреди поне 30 години - МЕРЛО ОТ СТАМБОЛОВО. В наши дни ВИНАРНА СТАМБОЛОВО се радва на дори
още по-голяма слава, вече не само заради един световноизвестен
бранд. Безспорен тероар, история, традиции, нови лозови насаждения, нови технология и
наличен производствен
капацитет – всичко
„работи“ за световните
виноперспективи пред
винарната, още повече
че за разлика от малките
бутикови изби в съвременната винарска действителност на България,
ВИНАРНА СТАМБОЛОВО може да си позволи и по-мащабно производство.
Историята на винарната далеч не датира от 30 години назад. Първото винопроизводство там стартира преди повече от 80 г. Какво да говорим за традициите им,
след като по тези именно места – най-прекият път от Европа до Азия и Близкия
Изток – са били пренесени първите лози на територията на днешна България. Т.е.
регионът е едно от най-старите винарски селища в Европа. Тероарът във винорайон Южна Тракия е прочут – умерен климат с нежно средиземноморско влияние, благоприятно количество валежи и максимално за страната слънцегреене,
канелено-горски и кафяви почви – максимално подходящите условия за червени
винени сортове, които за разлика от белите се нуждаят от много слънце за перфектен технологичен максимум и специфика. Лозята на ВИНАРНА СТАМБОЛОВО днес търпят и обновление, и разширение, и сортово разнообразие. Освен

ОТКРИВАТЕЛСКИ ДУХ И ОГРОМНО
ПОРТФОЛИО В ДОМЕЙН МАРАШ Огромно

портфолио и стилово разнообразие. Това е със сигурност първата асоциация на всеки, запознал се макар и
на прима виста със стралджанската изба – ДОМЕЙН
МАРАШ, наречена на Марашкия проход в Стара планина. Избата разчита на над 600 дка собствени лозя в
Ямболско, отскоро и във Варненско. Зад сортовия им
колекционерски потенциал, както може да се очаква,
стои почти неизброимо сортово разнообразие и при лозите - каберне совиньон, каберне фран, мерло, сира, малбек, пти вердо,аликант буше, шардоне,
траминер, мускат отонел, вионие, семийон, совиньон блан, ризлинг и др. не
само традиционни, но и нови, рядкосрещани сортове. Само за 9 години след
създаването си избата успява да създаде и утвърди на пазара 3 серии вина
– сортови и купажни - Мараш, Ленеа и Меандра,а също така и ракиите Еркесия. И макар че сортовите вина далеч не са единствена и крайна цел в ДОМЕЙН МАРАШ, и за познавачите, а и за начинаещите във виноизкуството
е полезно да знаят, че именно тук могат да намерят значителен брой чисто
сортови колекционерски образци, включително и от относително непознатите у нас сортове като ризлинг, малбек или дори пти вердо. Творческите
търсения в ДОМЕЙН МАРАШ обаче не се изчерпват с редките сортове. От
няколко години експериментират и със сладките вина, при това с немалък
пазарен успех, потвърждавайки още веднъж създалата се вече „сладка“ тенденция у нас. Всъщност „сладката“ категория на ДОМЕЙН МАРАШ стартира след успеха на ликьора им от рози, създаден по специална поръчка на
Меик – от 100% винен дестилат от коломбар и шардоне и истинско розово
масло. И в момента този еликсир с божествен аромат владее кажи - речи
всички азиатски пазари. За момента полу-сладкото портфолио на ДОМЕЙН
МАРАШ включва бели вина - тамянка, траминер, розе и червено -каберне
фран§мерло. За тамянката ще кажем само, че е вино на годината за сомелиерската асоциация отпреди година в категория специални вина. ЛЕНЕА
100 % десертен ризлинг, който бездруго си е екзотика за България с автентичните, търсени от познавачите петролни
или траверсни маслени нотки, заслужи тазгодишното сомелиерско отличие Най-добро десертно вино в категорията Специални вина. И като стигнахме до наградите,
да споменем само част от тези за 2018-а:
-ЛЕНЕА розе Каберне Совиньон§Каберне
Фран- Най-добро розе в категорията Розета от чужди сортове; Любима ракия - 2018
за ЕРКЕСИЯ -отлежалата сливова ракия;
сребърен медал за каберне совиньон’15 от
Балканското международно винено изложение, сребърен медал за ЕРКЕСИЯ-отлежала
винена ракия 2010 г от Мондиал де Брюксел; сребърен медал за ЛЕНЕА розе Каберне
Совиньон§Каберне Фран-Казанлък фестивал на розето.
Но приключенския и откривателския дух в стралджанската изба МАРАШ
никога не секва, биха отбелязали винохроникьорите ни. Така че винолюбителите нека са постоянно нащрек – за да не пропуснат някое от изобилстващите и винаги изумителни хрумвания на ДОМЕЙН МАРАШ.
За контакти: 0886 002 317

прочутото Мерло, отглеждат още Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон блан,
Мускат. Сериозен акцент в работата им през последните години е българският
характер не само на вината, но и на лозята им. И сред масивите им се появяват
Тамянка, Димят, Памид и Мавруд. Благодарение на историческия
си уклон, създават най– новата си серия ХИСТОРИКА - с напълно
български фокус - Врачански мискет, Мавруд и Тамянка с уникални
исторически препратки и артефакти, като орелът на Аспарух, печатът на Калоян и др. Малко по-отдавнашната им изява- Четирите
Елемента (стихии) – действително успя да разтърси виносвета. Бялата стихия ( Совиньон блан & Траминер & Шардоне & Мускат) - с
комплексен аромат с цитрусов акцент, пъпеш и суров бадем, с хармонично, плътно, меко тяло и освежаваща киселинност. Червената
стихия ( Мерло & Пино Ноар &Каберне Совиньон & Сира) пък е
вдъхновена и посветена на четирите сили - земя, слънце, въздух,
вода. За червената серия Стамболово: Каберне совиньон; Мерло;
Каберне совиньон § Мавруд и Мерло§ Мавруд едва ли се налага да
даваме препоръки и дегустационни насоки – серията е достатъчно
популярна и търсена у нас. Няма да е правдоподобно обаче да не
отбележим една друга, малко по-ограничена, но дори още по-знакова серия на
избата - прочутите „метални“ етикети или енотечната серия на Стамболово със
световно признати образци от 80-то и 90-те години на 20 в.
Но за самия Трифон Зарезан, ако искате да е не само весел, но и стойностен, задължително добавете към селекцията си тъкмо онова прочуто КНП‘2016
(контролирано наименование за произход) Мерло, с най-ранния етикет МЕРЛО ОТ СТАМБОЛОВО.
За повече информация www.stambolovo-winery.com

РЕДКИТЕ СОРТОВЕ - ДОЙДЕ И ТЕХНИЯТ РЕД
ВЪВ ВИЛА МЕЛНИК, след като сериите им APLAUZ

u BERGULE се прочуха в цял свят или най-малкото на
3 континента – САЩ, Европа и Китай. Бранд RARE
VARIETIES включва два изключително рядко срещани
местни ендемитни сорта - Мелник 1300 юбилеен и Руен.
Двата сорта, както и Мелник 55 (Ранна мелнишка лоза), водят началото
си от Широка мелнишка лоза (позната още като късна). При Руен кръстоската е с Каберне совиньон, а
при Мелник 1300
юбилеен - с грузинския сорт Саперави. Всички те
са създавани през
50-те, за да „облагородят“ или
коме р с и а л и з и рат тогавашните
местни сортове.
Широката мелнишка е много
устойчива, с голям добив, но къснозрееща (края на септември –края на
октомври) и с по-малка фенолна запасеност, т.е. дава по-леки като тяло
и по-слабо обагрени вина. Новосъздадените сортове имат по-дребни и с
по-наситен тъмен цвят гроздове, узряват по-рано (още преди края на септември) и от тях се получават великолепни вина с по-мощно тяло.
Едва ли ще намерим по-подходящ повод от Трифон Зарезан да ги похвалим, а с тях да похвалим още веднъж и България, като винопроизводител
от световна класа със свои собствени автентични сортове, даващи на света
уникални и невкусвани до момента вина.
И отново към двете бижута на ВИЛА МЕЛНИК. RARE VARIETIES: Мелник 1300 юбилеен 2016, с 12-месечен престой в дъбови бъчви, е с непрогледен мастилено-пурпурен цвят и експресивен, самобитен аромат на
екзотични цветя, сандалово дърво, зрели черни плодове, черница, сини
сливи, къпини, зрели малини, шоколад и мока. Тялото е сочно, добре балансирано със зрели, обли
танини, прекрасна свежест и дълъг, благороден финал. ( 2268 бутилки). Дегустационната му оценка от
ДиВино е 90 точки, а от Мundus Vini 2018 – сребърен медал. RARE VARIETIES: Руен 2015 е с искрящ
рубинен цвят, с експресивен, сложен аромат на червени плодове – череши, вишни, костилки, касис,
подкрепени от опушени аромати и дървесни аромати – евкалипт, кедрово дърво, клонки, лоза, папрат,
сладък червен пипер. Структурата е лека до средна,
изключително елегантна, с приятна сочност на финала и дълги плодови впечатления. ( 1715 бутилки).
Оценка от ДиВино е 91 точки.
Самият Трифон Зарезан пристига във ВИЛА МЕЛНИК тази година на
16-февруари. Но пък, както си му е редът, още от детските приказки, празненствата са за време 3 дена яли, пили и се веселили – от 14 до 17-ти февруари. Участват 10 винарни от региона на Мелник, Сандански и Петрич. Вратите са отворени, бъчвите пълни, празникът – всенароден. Чудесен повод
за среща с RARE VARIETIES. За всички, от останалите краища на България,
РЕДКИТЕ СОРТОВЕ на ВИЛА МЕЛНИК могат да бъдат намерени в найдобрите ресторанти или в специализираните магазини.
Повече информация за празника на www.villamelnik.com
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МАРИЯ ХРИСТЕВА - СЪЗДАТЕЛ НА СУМАРНИЯ БЪЛГАРСКИ ВИНЕН БРАНД MH WINES – ПРЕД НАБЛЮДАТЕЛ

Какво означава негосиант, какъвто
всъщност се явява и MH wines?
* Най-често терминът ,,негосиант‘‘ се дефинира по следния
начин: това e търговец на вино, който обединява производството на няколко малки винопроизводители, от гроздето
до крайния готов продукт, и продава продукцията под свое
собствено търговско наименование.
Първата ви селекция‘ 2017
е от MH Purple ’16 Совиньон
блан (Тохун), MH Blue’16
Гренаш&Мурведър&Сира–
розе
(Шато
Коларово), MH’Silver’15 – Каберне
фран&Каберне
совиньон&Пти вердо (Four
Firends) и MH Gold’14 – Каберне
совиньон&Каберне
фран&Пти
вердо&Мерло.
Каква е MH селекцията за
2018?
* Селекцията от втората гоМария Христева
дина на MH wines включва вината: MH Purple 2017 (Совиньон блан, ВИ Варна); MH Blue 2017
(Мавруд, Каберне совиньон и Сира, изба Манастира) и MH
12.12 2016 (Малбек, Каберне фран и Сира, изба Four Friends).
Брандът е насочен към хорека (хотел§ ресторант§кафе) отрасъла. Работим с няколко специализирани магазини, които нашите клиенти могат да видят в нашите социални мрежи.

Бранд MH Wines може да се нарече още лицето на българското
винопроизводство. Сумарният български винен бранд Булгариана
е насочен към пазарите в САЩ, каква е вашата «мисия»?
* Смятаме, че младото поколение търси модерния елемент във всеки
един продукт, не само във винарския бранш. Целта е да ги накараме да
видят изкуството на виното чрез изкуството на модернистичния поглед. Опитваме се да бъдем различни и да накараме ледът между крайния клиент и специалиста да бъде разчупен.
Как се котира MH wines на български пазар? Това печеливш или
ентусиастки проект е?
* Не смятаме, че двете неща се самоизключват. Какво по-хубаво от ентусиазъм превърнат в успех?
Смятате ли да презентирате лицето на българското винопроизводство и навън? И
как ще го направите?
* Още миналата година направихме износ за Китай, където нашите продукти се продават в изискани ресторанти и няколко барове. Съвместно с партньорите ни там изготвихме
социална рекламна кампания, чрез която да представим вината от селекцията. Износът на
българско вино навън предполага предварително проучване на пазара – какви са вкусовете, къде бихме могли да продаваме, на каква част от населението, с кого се конкурираме.
Затова всяка година следим мнението на клиентите, тенденциите и развитието на отрасъла
като цяло, по този начин ние също се адаптираме.
Препоръчайте ни вино за Трифон Зарезан!
* MH Blue 2017 (Мавруд, Каберне совиньон и Сира). Леко и елегантно розе, с вкус на приятен и лек горски плод, деликатна сладост и леко и неангажиращо тяло. Да не забравяме и
другия празник.
Къде да следим вашите събития?
* Нашите социални мрежи се актуализират непрекъснато за всичко, което ние правим.
Следете ни, тепърва предстоят интересни неща!
Пенка ПАРАШКЕВОВА

СЕМЕЙНАТА ИЗБА БЕТЪР ХАЛФ Е ОТ ПЪРВИТЕ ВИНАРНИ В БЪЛГАРИЯ, ОТГОВАРЯЩА НА ИДЕЯТА ЗА
ГАРАЖНИ ВИНА-ВИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ НА МАЛКО ПРОСТРАНСТВО, В МАЛКИ СЪДОВЕ И В МАЛКИ СЕРИИ.
Течението
започва
през
средата на 90те год в района на Сейнт Емилийон и Померол, за негов основател се счита Жан Люк Тюневен.
Що
се
отнася
до
БЕТЪР
ХАЛФ,
приключението
им
с
гаражните
вина
продължава.
За поредна година избата произвежда изключително лимитирани серии - 2500 до 3000 бутилки вино - от вече познатите лейбъли на пазара. 90% от производството продължава да бъде ръчен труд с биодинамично отглеждане

ВИНАРСКА ИЗБА

СВОБОД А
Желае здраве и берекет за

ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
НАЗДРАВЕ!

SERIA MOTIF
• Мерло
• Мелник 55

EXPRESSIONS
• Каберне Фран и
• Ранна Мелнишка лоза
• Сира и Каберне Совиньон
• Сандански Мискет
• Мискет и мускат
• Розе

Тел : 0887 331 654

на лозята. Работата с глинени съдове -КВЕВРИ ( от Грузия ) и италиански делви се развива
и заема все по -голяма част във философията за естествения начин на правене на вино.
Миналата година умножихме глинените си съдове и ферментациите на повечето вина протичат в тях. Освен това по време на процесите в избата се пуска музика, от класическа - Вивалди и Бах до френските шансони на Жо Дасен и
Далида. Алкохолната ферментация е основният процес, който обуславя
превръщането на гроздовата мъст в качествено нов продукт-вино. То е
абсолютно жив организъм. По своята същност ферментацията е микробиологичен процес, състоящ се от голям брой последователно свързани биохимични реакции и всички промени - температура, шум, вибрации, идващи от външния свят, вземат своето участие в съграждането
на бъдещото вино, разказват създателите на вината на БЕТЪР ХАЛФ.
Най -новият винен проект DALAKOV KVEVRI RED е резултат от страст към
експерименти и нетрадиционен подход на Николай Далаков. Винификацията е изцяло в Квеври. В тях виното отлежава 12 месеца, след което още 6
месеца в Baron open top бъчви и още 12 месеца в бутилки. Реалност е вече и
още една от изненадите на БЕТЪР ХАЛФ- DALAKOV KVEVRI ROSE. Истинско бижу, отличаващо се с великолепен бледо прасковено-розов цвят, въздържан, сочен и комплексен нос с нотки на мента и евкалипт, дребни ягоди,
мъх, борови иглички,
хармонично, с добре
изразен розов грейпфрут и нотки на
морска сол във вкусовия аромат. Едно
въздържано, стегнато и благородно
розе. Истинските винени ценители
нека да очакват и DALAKOV KVEVRI
WHITE. Без съмнение отново с подчертан фин почерк на традиционно нетрадиционения поглед към виното на г-н
Николай Далаков.
Генади СПАСОВ
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С ТРАДИЦИОННО ЗАРЯЗВАНЕ, ВОДОСВЕТ, ФОЛКЛОРНА SEVEN GENERATIONS е предпочитан „присПРОГРАМА, МНОГО ВИНО И ПРИЯТЕЛИ отбелязаха първо- тан“ за посетители и винотуристи от Румъния,

февруарския Трифон Зарезан в село Мечка лозарите и винарите
от SEVEN GENERATIONS. И както по всичко личи, няма да се изложат и на 14-ти февруари, когато в дегустационната си зала в Русе ще представят трите
най-нови етикета от WORLD CLASS серията на избата: Мерло 2013, отлежавало по 24
месеца във френски дъбови бъчви и бутилка, Каберне фран 2016, старяло 18 месеца във
френски бъчви. И - обърнете внимание - същинската премиера на SEVEN GENERATIONS
–първото им Пино
ноар 2017 с 6-месечен
престой
във френски дъб.
Вино, за което
казват, че е найспециалното
им
творение - от само
3-декарово лозе с
първа плододаваща година и налична лимитирана серия от едва 800 бутилки. И докато иде реч за лозя,
нека напомним, че имението разполага с около 200 дка лозови насаждения, започващи
буквално от хотелската част на SEVEN GENERATIONS на брега на Дунав. Сортовият
състав – основно Каберне совиньон, Каберне фран и Мерло – е препоръчан от френски
експерти, след детайлно проучване на почви, климат, въздушни течения. Че френските
специалисти са си свършили добре работата, красноречиво говорят успехите на вината
с марка SEVEN GENERATIONS. През 2016-а серията им печели общо 11 златни и сребърни отличия от Mundus Vini, Concours Mondial de Bruxelles и международните винени
конкурси във Виена и Сан Франциско. Кюве 2012 пък е в топ 20 на DiVino за 2018-а. На
изключително добър прием се радва и втората серия на избата – в по-ниския ценови
сегмент - Артистик. Да не говорим за изключителната целогодишна ангажираност на хотелския комплекс SEVEN GENERATIONS, поради което собствениците в момента дори
строят втора хотелска част. Създаден с много стил, удобства и атракции – включително
дегустации, СПА и зоокът – върху едно от най-магнетичните кътчета по Дунав, комплекс

С БОГАТА ВИНЕНО – КУЛТУРНА ПРОГРАМА ПОСРЕЩА
ВИНАРСКИЯ ПРАЗНИК ЕДНА ОТ ЗНАКОВИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ИЗБИ – ОРБЕЛИЯ. В началото на месеца на виното и

любовта винарната участва с щанд в празника на виното в МОЛ
България, включи се в арт ателието на Cre8 Coworking Hub, както
и в Софийския Квартален Tour de Зарезан, организиран от Бълwww.orbeliawinery.bg гарската асоциация на независимите лозаро- винари, чиито член
ОРБЕЛИЯ стана миналата година. Голямото събитие обаче, разбира се, е третият пореден
общ Трифон Зарезан на винарните от Долината на Струма, като организаторите дори са
се погрижили всички
местни, винотуристи
и гости да могат да
си изтеглят безплатно
карта на маршрутите
(www.facebook.com/
m e l n i k w i n e rout e s ) .
Всички, които няма
да успеят да стигнат
до ОРБЕЛИЯ точно
за празника, могат да
се утешат с някои от
безспорните шедьоври на избата. Основните й акценти, както те самите обявиха още в
края на 2018-а, са червените вина. Но за празника – разбира се – само най-доброто от
най-доброто! Първият акцент на ОРБЕЛИЯ е Орбелия Мелник 55’17, за който може да
се каже, че е вече класика след миналогодишното 27-мо място в Топ 50 на ДиВино на
предшественика – Мелник 55’16. Настоящият еликсир от Ранна мелнишка представлява бурна плодова експлозия, винифицирана чрез спонтанна ферментация, без контакт
с дъб. Via Aristotelis Syrah 2016. (14 месеца в нови френски и американски бъчви) е с
жив цвят с пурпурен оттенък, нос,
доминиран от аромат на зрели череши, с плътен вкус, добра
структура, нежни танини и дълъг
ароматен финал. Via Aristotelis
Merlot 2016 , златен медалист
от Concours Mondial de Bruxelles
2018, е с наситен рубинен цвят,
къпина, синя слива, шоколад и барикова зрялост в носа, плътно, обемно и хармонично тяло, сладки и
меки танини. И за финал- „перлата в короната“ - Orbelia Estate Reserve Melnik 55’16 ,което всеки истински любител на виното трябва задължително да опита! Само 897 бутилки!

Германия, Англия, Франция и България.
Впечатляващи успехи, включително и финансови, на фона на изключително наситения и
труден вътрешен пазар на виното. При това за
няма и 10 години от старта на имението (2010г.).
В този ред на мисли за никого не е изненада фактът, че зад подобен грандиозен успех може да
стои също толкова внушителна фигура. Говорим
за Любен Рабчев - българинът – пето поколение
винопроизводител – емигрирал преди 40 г. в
САЩ, реализирал триумфално американската си мечта, и завърнал се към корените си. Стратегията му е простичка – запомнящи се вкусове, които да прославят вината на България.
Тъкмо затова SEVEN GENERATIONS по никакъв повод не отстъпва от сегмента на висококачествените вина. Ако се налага,
дори не винифицират при неблагодатна реколта. Няма да ни
намерите във всеки магазин и ресторант, би ви казал всеки
член на екипа на SEVEN GENERATIONS. Ние сме там където
са ценителите.
Фирменият магазин на SEVEN GENERATIONS в Русе е на
ул. Петко Д. Петков 7.
Онлайн магазин : www.wine.sevengenerations.bg, с.Мечка,
област Русе, Winery & Spa SEVEN GENERATIONS
www.sevengenerations.bg

СТАНЕ ЛИ ДУМА ЗА САЛЛА
ЕСТЕЙТ, КОЛКОТО И МЛАДА ДА Е

избата, винаги първо се сещаме за огромния им брой медали и отличия, преди
дори да се запитаме, що ли за име ще да
е Салла. Оказва се било някогашното
за село Блъсково (Провадийско), в превод – чисто, хубаво, добро – също като
виното на малката изба със световно
признание. И за да е всичко в стройна последователност, да
добавим, че енологът и изпълнителен директор на избата е
Анелия Христакиева, която също е безспорен авторитет във
винарската ни действителност, като „изпусна” на милиметри
миналогодишния приз Енолог на годината. Няма как да изясня тероарната специфика на САЛЛА в няколко изречения,

коментира тя. В понятието, освен климат, почви и ветрове,
влизат още ред фактори като сортов състав, формировка, природни катаклизми, човешки фактор и пр. В САЛЛА всички
тези фактори са анализирани в детайли и на тяхна база са избрани сортовете – 6 от тях – Шардоне, Совиньон блан, Траминер, Ризлинг, Пино ноар и Каберне фран - с френски произход
от световноизвестните пепиниери Гийом. Категорични бяхме
обаче, че за да представяме българското вино пред света, трябва да имаме и български сорт, като за нашия тероар подбрахме Врачански мискет. Лозята ни са около 300 дка. Произвеждаме 12 различни асортимента вино в лимитирани серии, като
общото ни годишно производство е около 20 хил. бутилки.
Вината ни могат да се закупят на място в избата, в офиса ни
във Варна и в тясно специализирани магазини и ресторанти.
Работим много добре и с частни клиенти, коментира още Анелия Христакиева. За нея посветените обикновено казват, че е
в състояние не само да създава, но и да влияе на вино вкусовете. Тъкмо затова – за да спре инвазията на Совиньон блан-а
и да даде нещо действително стойностно на българската „публика“, тя подбира Ризлинг за Concours mondial de Bruxelles’18
(Ризлинг, barrel aged 2015). И, разбира се, се връща оттам с
медал – сребърен - единственият награден български Ризлинг.
Две години по-рано пък са с Голям златен медал, отново от
„световното” по вино – този път за Каберне фран’13. Със сигурност е невъзможно да се изброят всички останали награди
на САЛЛА – от ДиВино, Балканския винен фестивал, Шардоне дю монд, винен индекс и пр. и пр.
За вината на САЛЛА дори не би следвало да говорим повече. Те задължително трябва да бъдат
опитани. Освен с перфектни лозя и оборудване, избата разполага с къща за гости, поне дузина исторически и природни
забележителности, конна база в близост,
туристически маршрути и най-вече винарски вкусове, които със сигурност ще
останат в историята на българското винопроизводство.
Повече информация на: www.salla.bg
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