
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАТЕЛИТЕ НА ВИНАТА НА ТИКВЕШ
декеmври 2011 бр. 13

Фестивал на младо вино 2011

„Вино-скоп“ 2011

„Врвното од Македонија“ со врвни манифестации и настани
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Дали Ви треба идеја за 
новогодишен подарок?

 Виното е еден од оние подароци со кој 
не можете да згрешите. Ако уште го 
спакувате со неколку добри совети, тогаш 
подарувате нешто што останува долго во 
сеќавањето. Во овој број на Веритас Ви 
подаруваме неколку совети како повеќе 
да уживате во виното во 2012 година. 
Започнете ја годината со пенливо вино 
„Ергион“, а останатите 365 дена 
придржувајте се кон следните совети:
 Пијте помалку, но поквалитетно... тоа 
е единствениот начин вистински да се 
ужива во виното.
 Посетете винарница... за комплетно 
искуство - едукација и задоволство на 
едно место.
 Дајте им предност на рестораните и 
баровите кои имаат добра винска 
карта... затоа што од можноста за избор 
зависи уживањето.
 Пробајте нешто ново... откривањето 
нови ароми и сорти е како потрага по 
нови доживувања. 

За подобро празнично расположение, во 
текот на декември и јануари, во сите 

малопродажни објекти ширум Македонија, 
најпознатото македонско вино „Т’га за југ“ ќе 

биде со специјална промотивна цена.



Винарската визба „Тиквеш“ е домаќин на сè повеќе посетители заинтересирани за посета на винскиот подрум, за начинот на 
производство на „Врвното од Македонија“, како и за уживање во комбинациите на вино и храна во ресторанот сместен во 
нашата винарница. Голем е бројот на туристи кои винарницата ја посетуваат како дел од организирани групи. Најмногубројни 
меѓу нив се посетителите од Словенија, Финска и од Австрија. Минатата година винарницата ја посетија околу 10.000 
посетители, оваа година бројот на посетители е зголемен за 30%, а за следната веќе се резервирани посети на 20 групи од 
Финска. Наши чести гости се соработниците на „Тиквеш“ од соседна Србија. Во текот на октомври и ноември, винарницата ја 
посетија две поголеми групи составени од претставници на угостителски објекти, малопродажни синџири, како и 
претставници на големопродажни фирми. Во секоја од овие посети, гостите имаат можност да се запознаат со винарската 
визба, да научат повеќе за виното, но нивното време е исполнето и со неформално дружење и можност за уживање не само 
во врвното вино на „Тиквеш“, туку и во убавините на македонската традиционална кујна и музика. Резултат на посетите се 
незаменливи впечатоци кои ги тераат постојано да се враќаат кај нас, а кога не се во Македонија, доволно е да одберат едно 
од вината на „Тиквеш“ и преку неговиот вкус за миг да бидат пренесени во сончевата Македонија. Токму ваквите посети на 
најдобар начин ја промовираат нашата земја, винската култура, винарската визба и виното на „Тиквеш“, придонесувајќи за 
создавање верни потрошувачи и долгорочни деловни партнери.

Во нашата винарница во Кавадарци, на 19 и 20 ноември 
2011 година, се одржа вториот по ред Фестивал на младо 
вино, со намера да прерасне во традиционална 
манифестација која ќе го слави процесот на создавање на 
виното и ќе го одбележи периодот од годината кога во 
земјите со винска традиција за првпат се отвораат бочвите и 
се вкусува виното од последната берба. Дегустација и 
оценување на младото вино од новата берба, беа 
централните случувања на Фестивалот. Љубителите на 
врвното вино кои беа наши гости имаа ретка можност да го 
дегустираат младото вино и да дадат своја оценка и 
очекување за квалитетот на виното и бербата пред 
добивањето на посакуваната финална структура на виното. 
Со чаша младо вино, Фестивалот го отвори г. Светозар 
Јаневски, претседател на УО на ВВ „Тиквеш“, наздравувајќи 

Фестивал на младо вино

во името на сета енергија и љубов вложени во неговото 
создавање, притоа искажувајќи го своето задоволство од 
развојниот пат на винарницата. Новиот генерален 
директор на ВВ „Тиквеш“, г. Игор Илиевски, во оваа 
прилика го искажа своето очекување и цел на 
винарницата, виното од последната берба да го достигне 
посакуваниот квалитет и да го повтори, но и да го надмине 
успехот што беше постигнат во изминатиот период. Дека 
виното од бербата 2011 го има тој потенцијал, потврди и г. 
Марко Стојаковиќ, главен енолог на ВВ „Тиквеш“, како и 
членовите на Македонското и на Српското здружение на 
сомелиери. Под есенското сонце, атмосферата 
дополнително ја загреа бендот „Калевала“, а за 
уживањето да биде комплетно се погрижи главниот готвач 
од нашиот вински ресторан кој за оваа прилика ги 
подготви специјалитетите на куќата.
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Драги пријатели и љубители на виното на „Тиквеш“, 

На изминувањето на уште една календарска година, се присеќаваме на сите наши 
достигнувања во 2011 година и си поставуваме уште повисоки цели за годината која 
доаѓа. Особено сме горди на успехот на нашето вино Бела Вода црвено, кое беше 
оценето со високи 94 поени од светски препознаениот вински оценувач, Роберт 
Паркер. Со оваа оценка ни се отвораат нови можности за освојување странски 
пазари и за етаблирање на „Тиквеш“ и македонската индустрија за вино надвор од 

регионот на Балканот. 

Наздравивме и за уште една успешна берба на Фестивалот за младо вино, со надеж дека бербата 
2011 ќе ни донесе уште повисоки оценки за нашите вина. Достојно се претставивме на петтиот по 
ред  „Вино-скоп“ и поддржавме значајни настани во Македонија и регионот кои ја промовираат 
музиката, уметноста, традицијата и суштествените вредности кои го збогатуваат духовниот 
живот на овие простори. Се истакнавме како домаќини на многу странски гости кои ја посетија 

нашата винарница. 

Во ова издание на Веритас, последно за оваа година, Ви подаруваме кратки совети за уживање во 
виното 365 дена во годината. Ви посакуваме да уживате во секоја од 31 536 000 секунди во 2012-та и 

Ве потсетуваме да не заборавите во најлудата ноќ да наздравите со чаша пенливо вино „Ергион“.

Среќни празници!



Опуштено уживање на штандот на „Тиквеш“
Непосредно до една од главните скопски знаменитости – Камениот мост – на 
кејот на реката Вардар се одржа овогодинешниот петти по ред фестивал на 
виното „Вино-скоп“. Со присуството на голем број домашни и странски вина, и 
оваа година фестивалот привлече внимание на голем број љубители на виното, 
храната и убавата музика.  Посетителите на штандот на „Тиквеш“ имаа можност 
да ги дегустираат вината од целокупниот асортиман на производи и тоа во 
комбинација со вкусни специјалитети. Доживувањето беше заокружено и со 

Манифестациите кои ја негуваат културата, уметноста и традицијата се несомнено важни настани кои придонесуваат кон 
нашето духовно богатство и кон промовирање на вистинските вредности. 
Затоа поддршката на Скопскиот џез-фестивал не е случајна. Овој фестивал секоја година ù овозможува на македонската 
публика да чуе реномирани џез-музичари и неколку дена во годината да живее со ритамот на џезот. На овогодинешниот 
Скопски џез-фестивал, нашите вина „Barovo Pure Varieties“ беа совршена придружба на секоја фестивалска вечер. Освен 
македонската џез-публика, спојот на нотите на џезот и виното на „Тиквеш“ имаа задоволство да го почувствуваат и 
посетителите на Џез-фестивалот во Нови Сад. Градот кој е добро познат домаќин на големи музички настани, веќе седма 
година по ред го организира овој еднонеделен настан со богата програма и извонредни изведувачи. 
„Тиквеш“ беше дел и од еден несекојдневен настан во организација на Општина Центар – прослава на 100-годишнината од 
постоењето на улица „Македонија“. Преку костимите на статистите кои дефилираа на улицата и приказните за нејзиното 

„Врвното од Македонија“ со врвни манифестации и настани

значење за градскиот живот во изминатите 100 години, посетителите ја осознаа богатата 
историја, а на штандот на „Тиквеш“, можеа да го најдат и виното кое има подеднакво долга 
традиција како и улицата која денес ја нарекуваме улица „Македонија“. 
Нашите вина „Alexandria Cuvée“ и „Special Selection“ беа значаен дел од промоцијата на 
вториот дел од албумот насловен „Македонското срце чука во 7/8“ на Гарабет Тавитјан и 
браќата Тавитјан. Рамо до рамо со амбасадорите на македонската музика, нашето вино 
придонесе за жешката атмосфера која ја создадоа големите музички имиња од целиот 
Балкански регион. На промоцијата на овој албум присуствуваше и Жељко Бебек, а 
многубројните гости уживаа во звуците на преработените македонски народни песни и во 
вкусот на врвното македонско вино.

музичкиот дел од програмата, кој го збогатија Влатко Стефановски, Даутовски Квартет, Есма Реџепова... Фестивалската 
атмосфера беше доживување за гостите на „Тиквеш“ од Босна, кои посетата на Македонија и на „Тиквеш“ ја започнаа токму со 
разгледување на Скопје и посета на нашиот штанд на „Вино-скоп“. Претставувањето на нашата винарница на овој фестивал 
беше одличен вовед за гостите од Босна да почнат да ја градат сликата за големината, сериозноста и вредностите на нашата 
винарница. Тридневната програма за запознавање на босанските посетители со „Тиквеш“ заврши со уште поголеми симпатии 
и зацврсната доверба за соработката која претставниците на угостителските и малопродажните објекти ја имаат со „Тиквеш“. 
Голем дел од нив беа воодушевени од современата опрема за производство и производствениот капацитет, а ваквата 
перцепција секако ќе придонесе за унапредување на продажбата на нашите вина на босанскиот пазар.
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Финска. Наши чести гости се соработниците на „Тиквеш“ од соседна Србија. Во текот на октомври и ноември, винарницата ја 
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визба, да научат повеќе за виното, но нивното време е исполнето и со неформално дружење и можност за уживање не само 
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ВИНСКА ЛЕКЦИЈА #3

Винските судии и критичари користат однапред утврдени методи и 
скали за оценување на квалитетот на виното кое го дегустираат. Добро 
познат е системот кој го користи Роберт Паркер од вкупно 100 бодови. 
Овој систем е широко распространет, но се користи и скалата со вкупно 
20 бодови за рангирање на виното според неговиот квалитет. И во 
едниот и во другиот случај, при оценувањето се разгледуваат следните 
карактеристики на виното: боја, арома и буке, вкус и финиш и 
целокупен потенцијал и квалитет на виното.

Врвно вино со светски потврден квалитет

Бела Вода црвено вино е произведено од грозје кое потекнува од лозови насади 
со строго контролирано географско потекло кои се наоѓаат во локалитетот Бела 
Вода.

Лозовите насади се сместени во ридест предел со специфична глинена почва. 
Доминантната медитеранска клима создава услови кои совршено одговараат за 
одгледувањето на сортите вранец и плавец од кои е направено Бела Вода 
црвено.
 
Виното добиено од грозје со вака контролирано географско потекло е врвно по 
својот квалитет и уникатно по својот вкус. Овие карактеристики на Бела Вода 
црвено ги потврди и американскиот вински критичар со светско реноме, Роберт  
Паркер, доделувајќи му импресивни 94 поени.

Бела вода црвено вино се одликува со пурпурно, темно црвена боја и сина 
рефлексија. Ова комплексно вино има богата овошна структура и вкус на зрели 
суви сливи и смокви, мармалад од боровинки и рибизли. Ќе ги забележите и 
нотите на какао и исклучително долгиот финиш.

Карактеристичните ароми и овошниот карактер на виното доаѓаат до израз 
доколку виното е послужено на температура од 16-18°C, а со уште 
поголем интензитет ќе ги почувствувате различните вкусови доколку го 
изберете за придружба на специјалитети од дивеч.

Црвено вино


