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• Врвните вина на Тиквеш со 46 награди на најзначајните
вински натпревари
• „Тиквеш“ – неизбежен дел од сите значајни манифестации
и настани
• „Домен Лепово Пино ноар“ - ново ексклузивно црвено
вино
• Винска лекција #15: Откријте повеќе за „пино ноар“

Претседателот на управниот одбор на „Тиквеш“,
Светозар Јаневски прогласен за бизнис лидер на
столетието во регионот
Во конкуренција на 340 кандидати од сите земји во регионот и пошироко, претседателот на управниот
одбор на ВВ „Тиквеш“ и партнер во инвестициската група „М6“, Светозар Јаневски ја доби
меѓународната награда „Креатори за столетијата“ за животно дело во претприемништвото.
Престижната награда која ја добиваат најзаслужните за развојот на претприемништвото во Југоисточна
Европа беше доделена во рамките на самитот на претприемачите од регионот - „300 Најдобри“, што
на крајот на март се одржа во
Дубровник, Република Хрватска.
Самитот на едно место ги собра
најистакнатите бизнис лидери,
претставниците на деловните
здруженија, на граѓанскиот
сектор, академската заедница и
на државните институции во
регионот, со цел да ги трасираат
идните патишта и перспективи за
економскиот и општествениот
развој на Југоисточна Европа.
Процесот на селекција на
кандидатите за наградата, за чие
доделување одлучуваше
меѓународен комитет од 12
еминентни експерти, траеше 20
месеци, а господинот Јаневски е
единствениот награден бизнис
лидер од Македонија.

Драги пријатели на виното и читатели на „Веритас“,
Се потрудивме содржините од овој број на „Веритас“ да ги отсликаат нашите активности и успеси во првата
половина од оваа година, издвојувајќи ги најважните, оние кои се од значење за индустријата и за Македонија како земја.
Особено сме горди на наградите, со кои повторно го потврдуваме квалитетот на нашите вина и влијаеме во
унапредувањето на реномето на македонското вино во светот. Присуството на значајни настани и манифестации во
земјава и регионот е дел од редовните активности со кои го доближуваме виното до сѐ поголем број луѓе, создавајќи
нови вљубеници во овој величествен пијалак.
Уживајте!

Врвните вина на „Тиквеш“ со 46 награди на најзначајните
вински натпревари
Во исклучително голема и остра конкуренција на вина од целиот свет, врвните вина на „Тиквеш“ од јануари до јуни освоија 46
различни медали и признанија на седумте најмасовни и најценети глобални вински случувања, кои во овој дел од годината се
одржуваат во Франција, Германија, Велика Британија, Белгија, Канада, Словенија, Романија и Бугарија.
Најголем дел од наградените вина од премиум сегментот на „Тиквеш“ се оние од
бербата 2014-та, која по сите стручни оценки беше една од најтешките, заради
неповолните временски услови кои имаа влијание врз квалитетот на грозјето во
светски рамки. Успехот е уште поголем доколку се земе предвид фактот што
конкуренцијата ја сочинуваа вина од постари берби, произведени во години кога
временските услови беа далеку понаклонети за квалитетот на грозјето и виното.
Тоа јасно покажува дека „Тиквеш“ располага со најсовремена технологија,
стручност и знаење во одгледување на грозје и производството на исклучителни
вина со висока вредност.
Иако сите признанија освоени на реномирани светски вински натпревари се
исклучително значајни за реномето и пласманот на нашите вина, сепак во оваа
пригода ги издвојуваме 13-те златни медали што ги освоија следните наши врвни
вина: „Домен Лепово Пино Ноар“ 2013-та, кое на светскиот натпревар „Mundus
Vini“ во Германија е прогласено и за „Најдобро вино на натпреварот со потекло од
Македонија“; „Розе Класик“ 2014, освоен на натпреварот „Mondial du Rosé“ во
Франција; „Александрија куве (розе)“ 2014 и црвеното вино „Александрија куве“
2013, освоени на натпреварот „Concours Mondial“ во Белгија; „Гренаш блан Special
Selection” 2014 и „Александрија куве (црвено)“ 2013, освоени на натпреварот „Les
Citadelles du Vin“ во Франција; „Вранец Special Selection“ 2013 и „Александрија
куве (црвено)“ 2013, освоени на натпреварот „Vino Ljubjana“ во Словенија; „Вранец Special Selection“ 2013 од натпреварот
„Sélections Mondiales des Vins“ во Канада; „Александрија куве (црвено)“ 2013 и „Александрија куве (бело)“ 2014 од „BIWC “ кој се
одржува во Бугарија и златните медали за „Темјаника Special Selection“ 2014 и за „Вранец Special Selection“ 2013 на натпреварот
„International Wine Contest“ што се одржува во Букурешт, Романија.

Бевме дел од повеќе случувања...
Нашите вина ги претставивме во
комбинација со гастрономски
специјалитети на Деновите на
македонската кујна, организрани од
9 до 15 февруари во Ресторанот
„Знак питања“ во Белград.

Винарската визба
„Тиквеш“ го поддржа
концертот на двајцата
виртуозни пијанисти
Васил Хаџиманов и
Бојан Зулфикарпашиќ, кој се одржа во
Коларац, Белград.

За винарската визба „Тиквеш“
годинешното одбележување на 14-ти
февруари имаше и дополнително
значење, со оглед на тоа што
годинава славиме 130 годишен
јубилеј што го отсликува нашето
богато наследство во производството
на вино со исклучителен квалитет.

На 14-ти февруари
внимание
посветивме и на
прославувањето на
љубовта. Бевме
спонзори на
концерот на Владо
Ѓоргиев, кој со својот настап ги
разгали срцата на сите присутни.

Вината на „Тиквеш“
беа присутни и на
промоцијата на
новиот албум
„Небеска“ на Мијата.

Во март бевме
дел од
концертот на
нашиот
легендарен
гитарист Влатко
Стефановски,
кој заедно со Васко Атанасовски (саксофон) и
камерниот гудачки оркестар на словенечката
филхармонија создаде магична атмосфера во
Универзалната сала во Скопје.

На 13 и 14 март во Подгорица
се претставивме на
Интернационалниот саем на
вино „Монте вино“ во
организација на
Националното здружение на
сомелиери на Црна Гора.

Годинешното 12-то
издание на
Белградскиот
фестивал на танцот
што се одржа од 25
март до 9 април во
Белград, донесе атрактивни имиња од светската
танцова сцена и на публиката и понуди
неверојатно уживање, кое ние го надополнивме со
нашите вина.

Во април учествуваме на саемот за вино во
Крагуевац, каде што се претставивме со вината
од серијата Special Selection, како и на седмото
издание на „Wine Style Салон вина“, кој
годинава се одржуваше во хотелот Зира во
Белград и привлече голем број претставници на
индустријата од целиот регион.

Светската филмска елита
присутна на годинешното
издание на фестивалот во Кан
имаше можност да се увери во
врвниот квалитет на нашето
црвено вино „Барово“, кое за
оваа пригода доби специјална
етикета со ликот на браќата
Манаки.

Истакнати готвачи и
познати јавни
личности, учесници во
„Балканската школа
за готвење“ во
организација на
српското издание на британскиот магазин „Jamie”
на прочуениот Џејми Оливер и компанијата METRO
Cash & Carry, директно се уверија во совршениот
спој на различни видови храна и уникатните вина
на „Тиквеш“.

Со нашите вина се
наздравуваше и во чест на
Британската кралица
Елизабета II, чиј роденден
на 16-ти јуни беше
прославен и во Скопје, во
организација на Амбасадата
на Обединетото кралство.

На отворањето
на Скопскиот
филмски
фестивал на
17-ти април,
филмофилите
имаа можност да
се дружат и со добро познатата
Александрија на „Тиквеш“.

И оваа година, од 6-ти до 9-ти мај,
на посетителите на Пролетниот
вински фестивал во организација
на „Веро“, им понудивме уште
една шанса за дружење и уживање
со вината на „Тиквеш“.

Кон крајот на
март бевме
дел од
тридневната
конференција
за вино,
гастрономија
и вински туризам на Копаоник и имавме
можност нашите вина да ги презентираме
на сите угостители од оваа туристичка
област.

На 16-ти мај Белградската публика имаше
можност да ужива во нашите вина и прекрасните
македонски балади, познати ex-YU шлагери, џез
мелодии и мјузикли во изведба на Васил и Зафир
Хаџиманови.

Нашите вина „Гренаш блан“ и
црвеното „Барово“, како
амбасадори на убавините на
Македонија, совршено се
вклопија во ексклузивниот
амбиент на „Royal Opera
House“ во Лондон за време на
гала вечерата организирана
за поддршка на New English
Ballet Theatre.

Врвно вино на „Тиквеш“ со специјална
етикета со ликот на Даниел
Кајмаковски се пиеше и на
македонската вечер од светскиот
спектакл за избор на песна на
Евровизија 2015 што се одржа во
Виена.

Традиционално,
нашите вина беа дел
од возбудливите
концерти на
годинешниот
ОФФест.
Дополнително, преку
социјалните мрежи доделивме гратис
влезници за најсреќните наши фанови.
Бевме присутни и на
свеченото претставување
на номинациите за
Балканските спа награди,
што се одржа на 13-ти
јуни во хотел „Русија“ во
Скопје.
Со палетата од наши врвни
вина учествувавме на 12-тиот
меѓународен фестивал на
виното – Интерфест што од
18-ти до 20-ти јуни се одржа
во Нови Сад, Србија.

Бевме партнери
и на „Тиквешка
винска регата
2015“ која
започна со
дегустација на
вина во нашиот
ресторан во
визбата во
Кавадарци.

На 19-ти јуни ги
претставивме
нашите тероар
вина „Бела
Вода“ и
„Барово“ пред
љубителите на
виното во Бања
Лука во
Република
Српска (БиХ).

- ново ексклузивно црвено вино
„Пино ноар“ од бербата 2013, е најновата ѕвезда во портфолиото на првиот ултра ексклузивен македонски вински бренд – „Домен Лепово“.
Се работи за комплексно вино, со 14,5% алкохол, со темна рубин боја и ароми на зрели црни
рибизли со хербални нијанси. Во вкусот може да се забележи јагода и малина, заокружени со
ароми на ванила и чоколадо. Има исклучително полно тело и долг финиш, како и голем
потенцијал за стареење. Ова вино е одлежано во француски барик буриња, минимум 12
месеци. Совршено се спарува со црвено месо, печено јагнешко, дивеч и туна со црвен сос. Се
сервира на температура од 16 до 18°С, при што се препорачува декантирање од 30 до 60
минути.
При креирањето на ова префинето вино со исклучителен
квалитет и карактер, направен е внимателен избор на секој
грозд и редукција на приносот по хектар со цел да се
искористат само најдобрите плодови. Грозјето од кое е
произведено ова вино потекнува од лози со старост од 15
години, лоцирани на поседот „Лепово“, кој со сите свои
карактеристики и совршениот спој на сонцето, водата,
ветерот и почвата е идеален за одгледување грозје и
производство на префинето вино.
Поради ограничените количини грозје од кое се произведува,
„Пино ноар“ 2013 е достапен во ексклузивна серија од 6500
шишиња, кои се достапни само во продажните објекти со
големи вински секции, во ограничен број угостителски
објекти во земјава и на најголемите светски пазари.

Винска лекција #15:
Откријте повеќе за „пино ноар“
„Пино ноар“ е винска сорта грозје чие име е комбинација на два француски збора: бор и
црн, алудирајќи на формата на гроздот на ова сорта, кој наликува на шишарка поради
збиените зрна, и нивната боја затоа што станува збор за црно грозје.
Нашироко е позната како сорта од која се произведуваат најдобрите вина во светот, но и по
тоа што е навистина тешка за одгледување и за трансформација на грозјето во вино.
Деликатноста на грозјето произлегува од формата на гроздот т.е. збиените зрна, што пино
ноар го прави подлежен на болести и многу неотпорен, како и на тенката лушпа и ниското
присуство на феноли што често резултира со вино со многу светла боја и по малку досаден
вкус. Поради ваквите карактеристики на сортата кои навистина го прават процесот на
добивање добро пино ноар вино макотрпен, највиско се ценат винарниците и енолозите
кои ќе успеат да создадат исклучително вино од оваа сорта.

