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Здравица со врвно вино во име на љубовта и родот 
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Вино и уметност
„Врвното од Македонија“ во Лондон и Париз

Добротворен бал поддржан од ВВ Тиквеш 



На денот кога се слават виното и љубовта, ВВ „Тиквеш“ ги отвори своите врати за сите добронамерници, љубители на „Врвното од 
Македонија“. Св. Валентин и Св. Трифун ги прославивме заедно со нашите пријатели и во името на љубовта и родот наздравивме со врвно 
вино. Нашите гости имаа можност да ги доживеат различните вкусови на нашите вина во комбинација со одлична закуска подготвена од 
врвните готвачи во нашиот вински ресторан „Македонска куќа“. За уживањето да биде комплетно, се погрижи диџеј кој со изборот на 
музиката му даде еден урбан дух на автентичниот вински амбиент креирајќи уникатна комбинација. Инаку, винскиот ресторан „Македонска 
куќа“ во Кавадарци е отворен секој ден за сите кои сакаат вистинско винско доживување; треба само да се јавите и да направите 
резервација.

Инспирирани од љубовта, овој месец организиравме и педесетина промоции на нашите врвни вина во продажни и угостителски објекти низ 
цела Македонија. Потрошувачите од Скопје, Битола, Гостивар, Тетово, Кавадарци, Струмица... кои ни искажаа доверба купувајќи вино од 
серијата Special Selection или Alexandria Cuvée, беа наградени со подарок инспириран од љубовта. Всушност, нашата идеја беше да ги 
поврземе најубавите аспекти од човековото живеење - емоциите, уметноста, уживањето и виното.

Празниците Св. Трифун и Св. Валентин ги искористивме како повод и за Неделата на вината на „Тиквеш“ која од 10. до 17. февруари ја 
организиравме во винотеката „Темов“ во Скопје. На потрошувачите им овозможивме да уживаат во вината од серијата Special Selection или 
Alexandria Cuvée по промотивни цени, а исто така ги наградивме и со соодветни подароци.

Љубов и вино

Добротворен бал поддржан од „Тиквеш“
ВВ „Тиквеш“ беше еден од главните спонзори на добротворниот бал кој на 14. февруари се одржа во хотелот 

„Александар палас“ во Скопје со цел да се соберат средства за реновирање на Интернатот за деца со посебни 
потреби „Св. Наум Охридски“. И на овој начин ВВ „Тиквеш“ ја демонстрираше својата општествена одговорност и 

грижа за луѓето на кои поддршката им е повеќе од потребна.

Здравица со врвно вино во име на љубовта и родот 

Продолжуваме да ја раскажуваме приказната за „Тиквеш“ и Македонија промовирајќи го „Врвното од Македонија“. Љубителите на вино 
од регионот, но и пошироко, имаа можност повторно да го доживеат уникатниот вкус на врвните тиквешки вина. На саемот за вино во 
Белград наидовме на прием на кој веќе сме навикнати кога станува збор за српскиот пазар, а нашиот штанд привлече најголемо внимание 
и интересирање. Светските метрополи Лондон и Париз исто така беа наша дестинација. Темјаника беше вистинско откритие за 
лондонските вински љубители со кои се дружевме на Лондонската модна недела, а Шарл Азнавур нè почести со своето присуство на првата 
промоција на вината на ВВ „Тиквеш“ во Париз. 

А бидејќи успешната приказна мора постојано да се надградува, го ангажиравме врвниот енолог Филип Камби кој задржувајќи ги 
уникатните карактеристики на поднебјето вети дека ќе им даде француски финиш на врвните тиквешки вина на кои нема да можат да им 
одолеат и најпребирливите. Ова е дел од походот за освојување на меѓународните пазари.

Во изминатиот период наздравивме со чаша врвно вино во името на љубовта и родот.

Сега наздравуваме со Темјаника Special Selection во Ваша чест, драги наши пријатели.



ФРАНЦУСКИ ФИНИШ ЗА ВРВНИТЕ МАКЕДОНСКИ ВИНА 

Светски познатиот енолог 
Филип Камби ќе развива 
нови вина на ВВ „Тиквеш“
Винарската визба „Тиквеш“ го ангажираше светски познатиот енолог 
Филип Камби да работи на развој на нови висококвалитетни вина 
наменети за меѓународниот пазар. Камби е еден од петте водечки 
енолози во светот, со долгогодишно искуство во соработката со 
повеќе светски познати винарници. Постојано усовршување на 
виното и создавање нови софистицирани вина и блендови - 
мешавини на повеќе сорти грозје, е една од клучните развојни цели 
на ВВ „Тиквеш“. Во исполнување на оваа стратешка цел, ќе се 
користи знаењето и искуството на некои од најреномираните 
светски познавачи на виното, како што е Французинот Филип Камби. 
 
- „За мене овој ангажман во ВВ „Тиквеш“ претставува огромно 
задоволство, но воедно и уникатно искуство. Вината на „Тиквеш“ за 
мене се вистинско изненадување. Целиот свој работен век го 
посветив на создавање врвни, неповторливи вина, чиј вкус никогаш 
нема да го заборавите или измешате со некој друг. Од она што го 
видов и вкусив, вината на ВВ „Тиквеш“ имаат доволно потенцијал, 
уникатни карактеристики и квалитет за да се носат и со најпознатите 
светски вина. Мојата задача, заедно со другите енолози во „Тиквеш“, е да им дадеме уникатна и неповторлива завршница на која нема да 
можат да ѝ одолеат и најпребирливите консументи на виното, а воедно ќе продолжат да ја раскажуваат приказната за Тиквеш и 
Македонија“, истакна Филип Камби. 

Камби потекнува од Јужна Франција, а неговата фамилија традиционално се занимава со винарство. Дипломирал прехранбен 
инженеринг и енологија. Од 1998 година работи во престижниот Институт за вино во Франција. Неговиот пристап кон виното е 
карактеристичен по тесната соработка со винарниците и инсистирањето вината на кои работи да го содржат оригиналниот вкус и 
карактеристика на поднебјето.

Сребрен медал за Alexandria Red Cuvée 2006
Уште една потврда за врвниот квалитет на вината на ВВ „Тиквеш“.

На винскиот натпревар „Premium Select Wine Challenge 2010 - Wines from Eastern Europe“  
нашето врвно вино Alexandria Red Cuvée 2006 беше наградено со сребрен медал. 



Во изминатиот период Лондон и Париз беа домаќини на новите интернационални промоции 
на „Врвното од Македонија“, што претставува еден чекор во реализацијата на долгорочната 
цел на ВВ „Тиквеш“ за освојување на светскиот вински пазар.

Светски познатиот шансониер Шарл Азнавур беше специјален гостин на промоцијата на 
врвните тиквешки вина која на 10. декември 2009 година за првпат се одржа во Париз, 
Франција. На промоцијата присуствуваа шеесетина истакнати француски новинари, како и 
врвниот енолог Филип Камби кој започна да работи на создавање нови врвни вина за ВВ 
„Тиквеш“. Вината од автохтоните македонски сорти, Темјаника Special Selection и Вранец 
Special Selection, како и вината од серијата Alexandria Cuvée, беа во фокусот на оваа 
промоција.

Kако дел од официјалната промоцијата на филмот „Underworld“  од уредничката на „Love 
Magazine“, Фиби Арнолд (Phoebe Arnold), која на 21. февруари се организираше во рамките на 
London Fashion Week, беа презентирани и врвните тиквешки вина. Еден од најубавите 
културни објекти во Лондон, Somerset House, беше местото каде што се собраа околу 250 луѓе 
од светот на модата, филмот, културата и медиумите. Овие луѓе вистински уживаа во нашите 
вина, особено во Темјаника Special Selection која се потроши за само половина час. Поради 
популарноста што ја доживеаја нашите вина, претставниците на Лондонската модна недела 
искажаа интерес да ја продолжат соработката со ВВ „Тиквеш“ спонзорирајќи ги нивните 
настани. Уживањето во вината на ВВ „Тиквеш“ продолжи и на забавата по промоцијата на 
филмот во Graphic Bar каде што минатата година организиравме дегустација на нашите вина. 

Саемско претставување

ПРОМОЦИИ ВО ЕВРОПСКИТЕ МЕТРОПОЛИ
„Врвното од Македонија“ во Лондон и Париз

Вино и уметност
На изложбата на слики „Симболи“ од македонската уметничка Ленче Митревска која се одржа на 5. февруари во 
Горишка Брда во Словенија беа послужени врвните вина на ВВ „Тиквеш“. Овој настан беше искористен и за 
промоција на нашиот вински подрум. Гостин на настанот беше и македонскиот амбасадор во Словенија.

Штандот на ВВ „Тиквеш“ најпосетен на 
Меѓународниот саем за вино во Белград
Нашата винарница учествуваше на првиот Меѓународен саем за вино (Beo 
Wine Fair) што од 24. до 28. февруари се одржа во Белград во рамките на 
традиционалната манифестација Саем за туризам. Саемот за вино го посетија 
околу 55 илјади посетители, а штандот на ВВ „Тиквеш“ предизвика најголемо 
интересирање и беше најпосетен. Посетителите коментираа дека на штандот 
на ВВ „Тиквеш“ го имале најтоплиот прием со одлично вино и во прекрасна 
атмосфера поддржана од звуците на македонската традиционална музика. 

На саемот изложуваа триесетина винарници и увозници на вино од Србија и 
од регионот. ВВ „Тиквеш“ се претстави со својата најмлада серија вина, 
Alexandria Cuvée, која наиде на одличен прием кај сите љубители и 
дегустатори на вино. Посетителите на штандот се интересираа каде може да 
ги купат овие вина. Најголема беше побарувачката за белото Alexandria cuvée, 
но секако незаобиколни и не помалку барани беа добро познатите Темјаника 
Special Selection и Шардоне Limited Edition од белите вина и Мерлот Special 
Selection, Т’га за југ и Каберне Совињон Limited Edition од црвените вина.

Саемот на вино е организиран во соработка со Српското здружение на сомелиери – СЕРСА. За времетраењето на саемот како дополнителни 
манифестации се одржаа натпреварот за најдобар српски сомелиер, како и аукцијата на вина со хуманитарен карактер. Претставниците на 
ВВ „Тиквеш“ за Србија – „МВ СИСТЕМ“, излицитираа 2 одлични вина, Dom Perignon 1992 и Marina Cvetic Trebbiano 2004, во износ од околу 
1.800 евра. Собраните пари од аукцијата се наменети за домот за деца без родители, а ВВ „Тиквеш“ како општествено одговорна компанија 
со својата лицитација даде свој значаен придонес и поддршка.



www.tikves.com.mk

Вкус што допрва треба да биде откриен од винскиот свет. Темјаниката е вино кое 
веднаш го заведува секој што ќе го проба.

Темјаниката е мускатно суво вино кое се одликува со богати ароми на фини зачини, 
лушпа од мандарина и овошни ноти. Раскошниот вкус е баланс од екстракти, 
киселини и алкохол, од сортата темјаника типична за Балканскиот Полуостров. 

Грозјето за ова вино се бере и се сортира рачно, а сокот се добива со нежно 
притискање на гроздовите. Ваквата грижа и фин третман за секое зрно грозје се 
рефлектира во заводливиот вкус на Темјаника Special Selection. 
Виното во себе ја содржи енергијата на најдобрите денови од бербата, бидејќи во 
зависност од локацијата и надморската висина, грозјето се бере во различни 
денови за да се добие полна зрелост и да се постигне посакуваното количество 
шеќер и киселини.   
Лозјата се на наносна и порозна почва која треба да се наводнува со оптимално 
количество за да се зачува влажноста и свежината на грозјето. Оваа свежина на 
грозјето целосно се рефлектира во вкусот на виното.

Идеално е да се комбинира со готвен зеленчук, зачинети свежи салати, зачинето 
свинско месо и не многу слатки овошни салати.

На здравје!

Раскошен вкус и богатство од ароми 


