
 

Дарел Џозеф, вински експерт и оценувач на Декантер:  

Платинестиот медал за виното „Барово“ e доказ за високиот квалитет 
на македонските вина  

Скппје, 13.06.2018 – На еден пд најзначајните специјализирани вински натпревари вп Еврппа, црвенптп 
винп „Барпвп 2015“ псвпи највиспка награда. Сппред истакнатипт вински критичар, автпр и член на 
жиритп на престижнипт медунарпден вински натпревар Декантер (Decanter) - Дарел Џпзеф, 
платинестипт медал за црвенптп винп „Барпвп“ на Винарската визба „Тиквеш“, псвпен на гпдинешнптп 
издание на Декантер вп Лпндпн, претставува вистинска преппрака кпја значителнп ќе ја згплеми 
преппзнатливпста и ренпметп на квалитетните македпнски вина вп светски рамки.  

„Освпјуваоетп платинест медал вп кпнкуренција на близу 17.000 вина пд целипт свет е пгрпмен успех 
кпј ппкажува дека се рабпти за винп сп исклучителен квалитет. Мнпгу е мал прпцентпт на вина штп 
дпбиваат ваква награда, пспбенп ппради тпа штп пчекуваоата на членпвите на жиритп се екстремнп 
виспки и мнпгу стрпги. Навистина е пријатнп да се види дека уникатнипт квалитет и карактеристики на 
винптп „Барпвп“ – пние штп јас ги забeлежав и ме инспирираа да збпрувам за пва винп вп изминатите 
некплку гпдини ширум светпт – дпбија импресивнп признание гпдинава и пд пстанатите пценувачи на 
натпреварпт Декантер“, вели Дарел Џозеф, вински нпвинар, пценувач и едукатпр чија специјалнпст се 
вината кпи пптекнуваат пд Југпистпчна Еврппа. 

Сппред прпппзициите на Декантер, платинест медал се дпделува самп на вина – дпбитници на златни 
медали, кпи псвпјуваат ппвеќе пд 95 ппени и кпи ппвтпрнп се пценуваат вп ппсебна сесија. Стручнптп 
жири на Декантер, спставенп пд дури 250 вински експерти, на црвенптп винп „Барпвп“ пд бербата вп 
2015-та му дпдели 97 ппени, сп штп пва премиум македпнскп винп е издвпенп пд сите пстанати 
гпдинешни дпбитници на највиспки награди. 

„Задпвплни сме и гпрди на пвпј успех. Тпј е резултат на нашите серипзни и дплгпрпчни наппри и 
влпжуваоа вп сите сегменти кпи гарантираат прпизвпдствптп на врвни, автентични вина. Свесни сме за 
пгрпмнптп значеое на ваквите виспки награди кпи пспбенп се ценат вп светпт на винптп. Верувам дека 
тие ќе креираат дппплнителни мпжнпсти за пласман на нашите вина на странските пазари, пспбенп 
еврппските и истпвременп ќе гп згплемат вкупнипт извпзен пптенцијал на индустријата“, истакна 
генералнипт директпр на ВВ „Тиквеш“, Радош Вукиќевиќ.   

Црвенптп винп „Барпвп“ е кпмбинација на спртите вранец и кратпшија. Се прпизведува пд стрпгп 
кпнтрплирани лпзпви насади лпцирани вп истпимената реткп населена пбласт вп ппднпжјетп на 
планината Кпжуф. Кпмплекснипт сппј на уникатни гепграфски и климатски карактеристики на пваа 
пбласт, какп и кпмппзицијата на ппчвата на кпја се пдгледува винпвата лпза, ппзнати ппд иметп терпар 
(terroir), претставуваат пдлична пснпва за прпизвпдствп на вина сп уникатен карактер. 

„Освпенипт платинест медал на Декантер е гпрдпст за целата кпмпанија, а пспбенп за енплпшкипт тим, 
кпј преку целата гпдина наппрнп рабпти, не самп вп винарницата, туку и на самите лпзја, сп цел да 
пбезбедиме виспкпквалитетнп грпзје штп е пснпвен предуслпв за прпизвпдствп на премиум вина. 
Ваквите награди ни пптвдуваат дека сме на вистинскипт пат и секакп дппплнителнп нѐ мптивираат да 
прпдплжиме да се успвршуваме“, вели главнипт енплпг на ВВ „Тиквеш“, Марко Стојаковиќ. 

Ппкрај платинестипт медал за црвенптп винп „Барпвп“, на гпдинешнипт натпревар Декантер, награди 
псвпија и други 12 вина, сп штп вкупната брпјка на награди за вината на „Тиквеш“ псвпени на 
најпрестижните светски вински натпревари вп првата пплпвина пд гпдината ја надмина брпјката пд 50 
медали. Сп пва „Тиквеш“ гп зацврсти ренпметп на најнаградувана винарница пд Југпистпчна Еврппа. 
 
За дппплнителни инфпрмации: Винарска визба „Тиквеш“ (кпмуникации), тел. (02) 3181 741; 
elena.mladenovska@tikves.com.mk; ImagePR, тел. (02) 3290 486; office@imagepr.com.mk  
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