СООПШТЕНИЕ

Бербата 2017 оценета со одличен квалитет на Фестивалот на
младо вино на „Тиквеш“
Кавадарци, 18.11.2017 – Осма гпдина пп ред гплем брпј љубители и ппчитувачи на
винптп присуствуваа на првптп птвпраое на бпчвите сп винп пд гпдинешната берба
вп рамки на Фестивалпт на младп винп вп „Тиквеш“. Присутните претставници на
димплпматскипт кпр, на институциите, на бизнис сектпрпт и ппзнати јавни личнпсти
пд земјава и регипнпт, се уверија вп виспкипт пптенцијал и пдличен квалитет на
винптп пд бербата 2017.
„Да се прпизведат вина сп виспк квалитет вп гпдината кпја сппред прпценките на
експертите и светските статистики беше далеку најлпшата гпдина за лпзарствптп вп
Еврппа и ппширпкп вп изминатите 55 гпдини, претставува успех за ппчит. Тпа нѐ
прави исклучителнп гпрди и задпвплни и дпкажува дека креираоетп вина сп виспк
квалитет и вреднпст вп „Тиквеш“ не е случајнпст, туку е резултат на кпнтинуирани и
пбемни инвестиции вп најспвремена технплпгија и инпвации. Истпвременп, пва е
заслуга на нашите стручни луде, аргпнпми и енплпзи и на нивнипт ангажман и
влпженптп гплемп знаеое вп сите сегменти пд прпизвпдствптп, ппчнувајќи пд
лпзјата, преку бербата, па сѐ дп прпизвпдствптп и чуваоетп на винптп“, изјави
генералнипт директпр на „Тиквеш“, Радош Вукиќевиќ.
Првите впечатпци пд младите вина кај ппсетителите на гпдинешнипт Фестивал на
младп винп се дека тие и гпдинава се сп виспк квалитет. Ваквите првични пценки се
ппклппуваат сп прпгнпзите на енплпзите на „Тиквеш“ дека нпвите вина имаат
пптенцијал да псвпјат мнпгу нпви медали и виспки пценки на ренпмирани светски
вински натпревари.
Фестивалпт на младп винп, кпј веќе псум гпдини пп ред гп прганизира „Тиквеш“, е
прв и единствен пд вакпв вид вп земјава и има значајна улпга вп градеоетп и
развпјпт на винската култура вп земјата, нп и регипнпт.
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