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Нови вина со потписот на 
            ФИЛИП КАМБИ

Пред околу девет месеци го најавивме ангажманот на врвниот 
француски и светски енолог Филип Камби кој доби задача 
врвните тиквешки вина да добијат француски финиш. Филип 
Камби и тимот енолози од нашата винарница во изминатиот 
период напорно работеа на унапредување на портфолиото на 
ВВ „Тиквеш“. Плодот на нивната работа е веќе на македонскиот 
пазар. Тоа се новите вина со потписот на Камби. Со овие вина 
портфолиото на ВВ „Тиквеш“ е зголемено за уште четири 
уникатни вкусови, две бели вина, блендовите Белан & Ризлинг 
односно Смедеревка & Шардоне, и две црвени вина, 
блендовите Вранец & Мерлот, односно Кратошија & Каберне 
Совињон. Уникатниот дизајн на овие вина ги отсликува 
спецификите на секое вино соодветно. Во симболиката на 
охридската пастрмка, орелот од Демир Капија, галичкиот коњ и 
македонскиот див рис, препознајте ги особините кои ги красат 
овие вина. Ова се вина со идентитет.

Промоциите на новите Камби вина поминаа одлично, а 
првичната продажба оди добро. Квалитетот на овие вина со 
сета нивна магија, на потрошувачите им го нудиме по достапни 
цени, прифатливи за сите. Како и секогаш, се трудиме нашите 
производи да бидат со најдобар однос на цената и квалитетот. 



Негувајќи го култот кон врвното вино, одамна ја прифативме улогата на вински мисионери. Во последните неколку години успеавме да 
создадеме вина со врвен квалитет кои успешно се пробиваат на домашните и странските пазари. Но, винската индустрија бара 
постојано усовршување и додавање нови вредности, бидејќи консументите знаат да ги препознаат квалитетните својства и имаат 
пребирлив вкус. Оттука ангажирањето на светски познатиот и врвен енолог, Филип Камби, како потврда за нашата определба и 
понатаму да ги задоволуваме софистицираните вкусови на нашите консументи и да бидеме конкурентни.

Почнавме и една нова традиција во развојот на винската култура на овие простори. Нашиот ексклузивен, новоформиран Вински клуб е 
уникатна можност за ширење на семејството на винските сладокусци, познавачи и уживатели на врвното вино. Нашите партнери, и 
сите кои се заслужни за создавањето на „Врвното од Македонија“, беа поканети во нашата винарница на дегустација на младо вино и 
промоција на Винскиот клуб, за да бидат дел од приказната за подигнување на нивото на винската култура во Македонија и за 
негување на култот кон врвното вино. 

Нашата винарница во изминатиов период ги „подмладуваше“ своите квалитетни вина давајќи им нов визуелен шарм и унапредувајќи 
го нивниот квалитет. Истовремено учествувавме на вински фестивали и им дадовме поддршка на културните настани. Нашата 
мисија да го негуваме култот кон виното продолжува. Веројатно никогаш нема да заврши. 
Да уживаме во друштво на врвното вино. 
На здравје!

 
Нашата винарница како постојан поддржувач на квалитетните музички настани, 
традиционално и годинава беше присутна на Скопскиот џез-фестивал. На 
реномираната музичка манифестација, која траеше од 21 до 24 октомври, на 
посебно определени пултови во Универзалната сала се продаваа нашите вина во 
мали пакувања, Аlexandria Cuvée и Special Selection.  Многубројните љубители на 
џез-музиката уживаа во вкусот на нашите врвни вина по промотивни цени.   

„Подмладување“ на најстарата 
серија квалитетни вина Classic

Нашата винарница во согласност со стратешката 
определба за иновации во сите сегменти од работењето 
вложи значителни средства и енергија во 
ребрендирањето на винската серија Classic. Ова е 
нашата најстара, а воедно и најпозната производствена 
линија квалитетни вина не само на домашниот, туку и на 
пазарите од регионот.
Нашите вина Classic отсега се со комплетно ново 
пакување кое на најдобар начин го отсликува квалитетот 
и реномето што тие го имаат кај консументите и 
познавачите на квалитетните македонски вина. Белите 
вина: Смедеревка, Траминец, Темјаника, Белан, 
Шардоне и Александрија, и црвените: Вранец, Мерло, 
Каберне Савињон и Александрија,  како и добро 
познатото Розе се со ново шише, нова етиката, нови 
природи плутени тапи и заштитни капачиња.
Освен визуелните промени кои се резултат на потребите 
на љубителите на доброто вино и нашата желба за 
нивно „подмладување“, нивниот стандарден квалитет 
кој заслужува да остане таков каков што го паметиме и 
посакуваме, и кој е резултат на инвестициите на нашата 
винарница во примарното производство и обработка на 
грозјето, континуирано се одржува и унапредува. 
Нашите квалитетни вина од серијата Classic остануваат 
во истиот ценовен ранг како и досега, достапни за сите 
љубители на квалитетни суви, полусуви и полуслатки 
вински сорти, со одличен вкус, контролирано 
географско потекло, одлична питкост. Овие вина добро 
одат со сите видови храна и специјалитети, во сите 
прогоди и расположенија.



ЗАЕДНИЧКИ НАСТАН НА „ТИКВЕШ“ И „ПЛЕЈБОЈ“  
Забава во стилот на Тито 

Чаша младо вино 
за уникатно винско 

доживување  

Забавата „Син воз“ што ја организиравме заедно со српскиот магазин 
„Плејбој“ наиде на голем одзив во српската јавност и беше проследена 
од многу печатени и електронски медиуми. Таа се одржа на познатиот 
„Син воз“ на Јосип Броз Тито и беше реализирана како патување на 
релација Белград - Нови Сад - Белград. 
Патници во возот беа околу 200 познати личности од јавниот живот во 
Србија: естрадни пејачи, новинари, писатели, водители како и 
уредниците на магазините „Плејбој“ од регионот. Гостите во возот беа 
пречекувани со чаша од нашето пенливо вино Еригон, како вино за 
добредојде, а во текот на патувањето се служеа Барово - Мускат 
Отонел, Alexandia Cuvée розе и Alexandria Cuvée црвено.
Присутните ги забавуваа танчарки и Плејбој девојки. Се беше во „Титов 
стил“, кетерингот изобилуваше со храна во форма на петокрака, а 

ВВ „Тиквеш“ учествуваше на фестивалот на виното - Winexpo, што се одржа на 
Новосадскиот саем на 12 и 13 ноември. Во опуштена атмосфера, со музика во 
живо беа дегустирани вкусни сирења и најфина белгиска чоколада, а ние на 
посетителите им се претставивме со вината Барово, Аlexandria Cuvée, Special 
Selection и Glam&Amour.
На фестивалот имаше повеќе стотини посетители, а беа одржани и стручни 
предавања на повеќе теми. 

Отворањето на младото вино беше 
уникатно винско доживување, што во 
нашата винарница се случи во присуство 
на околу тристотини гости. Заедно со 
нашите пријатели, наздравивме со чаша 
младо вино во името на сета енергија и 
љубов вложени во создавањето на 
„Врвното од Македонија“. Споделувајќи 
го вкусот на годинешната берба 
преточен во врвно вино, го најавивме 
формирањето на ексклузивниот Вински 
клуб под патронат на ВВ „Тиквеш“, кој ќе 

„Подмладување“ на најстарата 
серија квалитетни вина Classic

ГОСТИТЕ НА  „ВИНО-СКОП“ 
ВООДУШЕВЕНИ ОД НАШИОТ ШТАНД   

Многубројните посетители на 
традиционалниот вински 
фестивал „Вино-скоп“, што во 
октомври пет дена се 
одржуваше на плоштадот 
Македонија, имаа можност да 
уживаат во сите вина од нашата 
производна палета.
Заедно со уште триесетина 
винарници од земјава и од 
странство, на „Вино-скоп“ се 
претставивме со штанд на кој 
гостите наидоа на одлична 
комбинација на вино, храна и 
музика. Нашиот штанд беше 

Нашите вина на Winexpo во Нови Сад   

присутните добиваа 
црвени каранфили и 
беа фотографирани во 
ексклузивниот дел од 
возот, просториите на 
Тито и Јованка Броз.  

голем, околу 200 м2, а пријатно бевме изненадени од 
големиот интерес за вината коишто се лансирани 
годинава, како Барово, блендовите на Филип Камби, 
Glam & Amour... 

ги обединува сите идеи за развојот на винскиот бизнис и култура. Овој клуб е повеќе од единствена можност за винска едукација 
и професионално организирани дегустации, пред сè е привилегија да се спознае магијата на виното.  
Идејата е ваквото заедничко одбележување на денот на младото вино да прерасне во традиција и момент кога ќе подзастанеме 
за да видиме до каде сме со мисијата за унапредување на винската култура во Македонија. Се надеваме дека секое наредно 
одбележување на денот на младото вино ќе го правиме во друштво на што поголем број пријатели кои ја прифатиле улогата на 
вински мисионери. 



Уште од далечната 1979 година, нашата добро позната „Александрија“ е на 
трпезата во нашите домови особено наспроти Новогодишните и Божиќните 
празници. Нејзиниот квалитет во континуитет се подобрува поради што ова вино е 
едно од најомилените кај нас и во регионот. Од неодамна оваа добро позната 
класика има ново руво. „Александрија“ сега е попривлечна од кога и да е.

За да се произведе ова вино, ширата поминува низ процесот на ферментација на 
контролирана температура од 15 степени за период од 6 дена. Виното се чува една 
година пред да биде пакувано во шишиња. 

Црвената „Александрија“ е 100 отсто Каберне Совињон. Темноцрвената рубин боја 
е подготвена да го заведе секој што ќе фрли макар еден поглед на неа. А, овошните 
ароми во кои може да се препознаат траги од рибизли и вишни, шармантно ќе Ве 
наведат да станете нејзин љубител. Ако еднаш пробате „Александрија“, станувате 
нејзин поклоник засекогаш.

Со ова вино извонредно се комбинира печено месо и сите видови дивеч.

Просечното производство на црвената „Александрија“ е 300 илјади шишиња 
годишно.

Црвена 

Неодолива класика 

www.tikves.com.mk


