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Месец мај беше мецес на исклучително убави вести за „Тиквеш“. Нашите тероар вина беа оценети со 
високи оценки од страна на „Wine advocate“ и Роберт Паркер. За Бела Вода и Барово од различни 
берби тимот на најпознатиот вински критичар во светот даде осум оценки. Најголем дел од нив се 
движат во рангот од 90 до 95 поени, што на скалата на овој престижен вински критичар значи дека 
тие се извонредни или outstanding. 
Црвеното вино Бела Вода од бербата 2012 доби високи 95 поени, со што се вброи во престижната 
светска винска елита, потврдувајќи ја високата оценка од пред две години. Освен црвеното вино Бела 
Вода 2012, оценка од 94 поени од тимот на Паркер доби и истото вино од бербата 2011 година. 
Впечатливо е дека заедно со првата оценка за бербата 2010 година (94 поени), црвеното вино Бела 
Вода има високи оцени за 3 последователни берби. Високо оценети се и црвеното Барово 2011 и 
2012 со по 93 поени, белото Барово од 2012 и од 2013 со по 89 поени и белото вино Бела Вода од 
бербата 2012 со 90, а од бербата 2013 со 92 поени.

Вински оскар за „Тиквеш“

„Во винскиот свет овие оценки се исто како да 
сте освоиле оскар“, истакна г. Светозар 
Јаневски, претедедател на УО на ВВ „Тиквеш“, 
при промоцијата на овие оценки пред 
претставниците на седмата сила. Тој додаде 
дека овој успех е гордост за „Тиквеш“, доказ 
дека вината на винарницата без никаков 
комплекс може да се мерат со вината од светската винска елита и дека ваквите настани можат да се 
искористат во напорите за пробив и градењето на идентитетот на севкупната македонска винска 
индустрија во винскиот свет. 
Роберт Паркер во светот е познат како најкредибилен вински критичар и т.н. адвокат на винските 
консументи во САД. Тој и неговиот тим ги оценуваат исклучително оние вина кои може да се 
позиционираат во висококвалитетниот „fine wine“ сегмент, а се доставени од страна на најзначајните 
увозници на вино во САД. Традиционално, најголемиот број од оценетите вина се од прочуените 
вински региони во Франција, Шпанија и Италија. 



Домен Лепово – природа преточена во 
префинето вино  

Драги пријатели,

Во овој број на „Веритас“ ќе забележиме уште еден огромен успех за „Тиквеш“, но и за македонската винска индустрија. 
Тимот на Роберт Паркер повторно ги вброи нашите вина во светската винска елита. Овој пат осум вина се оценети 
како исклучителни. 
Ова не е единствениот успех кој ќе го забележиме во овој број на „Веритас“. Кавлитетот на нашите вина беше 
потврден и на Балканскиот интернационален вински натпревар 2014, а со златен медал се закити и нашата ракија VS.
Токму со специјалната жолта ракија назрадвуваме за овие успеси на кои сме особено горди.

На здравје!

На гала настан кој беше обоен во црно и бело, беше промовиран првиот ултра - ексклузивен 
македонски вински бренд - „Домен Лепово“. Новиот вински бренд е именуван според прекрасниот 
локалитет - поседот „Лепово“, каде природата е вистински наклонета за секој винар. Сонцето, водата, 
ветерот, почвата...се совршено балансирани за создавање на врвно вино.

Со „Домен Лепово“  „Тиквеш“ прави голем исчекор нудејќи му на светот и вистинските љубители и 
сладокусци, виното кое претставува нешто поинакво од сите наши досегашни достигнувања. На ваков 
начин воведуваме значајна новина во пристапот на производство на ограничени количини префинето 
вино во мала „бутик“ винарница, што претставува нов импулс, нова енергија во развојот на 
македонската винска индустрија.  Овие ексклузивни вина се креација на винскиот „магионичар“ Филип 
Камби. Во нив се вградени најдобрите француски практики и знаење во производство во ваков вид 
вина. Терминот „Домен“ означува дека целокупниот производствен процес се одвива на истиот посед 
каде што се наоѓаат лозјата.

Гостите на настанот можеа да го вкусат првото вино од оваа нова линија, „Домен Лепово Шардоне“. 
Вистинско изненадување на вечерта беше можноста да се проба и „Домен Лепово Пино Ноар“ кое на 
пазарот ќе биде лансирано кон крајот на оваа година. Секако изненадувањата нема да застанат тука. 
Следното лето, „Домен Лепово Гранд Куве“ ќе ја збогати листата на ултра ексклузивни вина. 

Убавината на Лепово е навистина 
неограничена, но виното кое се создава 
на поседот е во ограничени количини. 
Едноставно ексклузивните вина „Домен 
Лепово“ се наменети за 
најпребирливите и најпрефинетите 
љубители на виното. Ќе бидат достапни 
само во мал дел продажни објекти со 
големи вински секции, во ограничен 
број угостителски објекти во земјава и 
на најзначајните светски пазари.  



Две наши врвни вина освоија златни медали на годинешниот Балкански 
интернационален вински натпревар што се одржа во Софија, Бугарија. Во 
конкуренција од над 400 вина од Балканот, Југоисточна Европа и Црноморскиот 
регион, со златен медал се закитија црвените вина „Вранец Special Selection” од 
бербата во 2012-та година и „Александрија Куве“ од минатогодишната берба. 
„Тиквеш“ беше единствената винарска визба од Македонија која освои два 
златни медали. Успехот беше комплетиран и со дополнителниот сребрен медал 
за белото врвно вино „Темјаника Special Selection 2013” и бронзен медал за 
белото „Александрија куве“ од бербата во 2013-та година.  

„Тиквеш“ беше дел од концертот на 
нашата музичка легенда со која тој 
заокружи 40 години плодна работа. 
На коктелот по концертот со сите 
свои гости и почитувачи Влатко 
Стефановски наздрави со „Врвното 

Овој април бевме дел од  Хрватскиот фестивал на храната и 
виното што се одржа во загрепската „Арена“. Меѓу 300-те 
излагачи од Австрија, Италија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Србија, Црна гора, „Тиквеш“ беше единствен претставник на 
винската индустрија од Македонија. Во рамките на Фестивалот 
се одржаа бројни вински и кулинарски работилници, на кои 
вински експерти и енолози на љубителите на виното и на 
добрата храна им ги доближија тајните на енолошко - 
гастрономското уживање. Меѓу најпосетените презентации беше 
токму онаа на која претставниците на „Тиквеш“ на атрактивен 

На Балканскиот интернационален вински натпревар 2014 

Фото вести

Најмногу златни медали за вина од Македонија кај „Тиквеш“ 

Вината на „Тиквеш“ во комбинација со македонски 
специјалитети хит во Загреб

Јубилеен концерт на Влатко Стефановски

„Тиквеш“ го подржа и концертот на вокалниот етно состав 
„Езерки“ и оркестарот „ 7/8“ кој функцинираат во рамките 
на Хрватско-македонското друштво во Република Хрватска.

Концерт на „Езерки“ и „ 7/8“

Забавата беше организирана во соработка со Македонската 
бизнис асоцијација (МБА) и Форумот на млади Македонци. 
Беа присутни Македонци кои живеат и работат во Србија, како 
и амбасадорката на Р. Македонија во Р. Србија. Присутните 
имаа можност да ги дегустираат вината Grenache Blanc Special 
Selection, Temjanika Special Selection и Alexandria cuvee rose.

„Тиквеш“ after work забава во Белград

Гостите на промоцијата на 
новита два спота од последниот 
албум на Гаро и браќата 
Тавитијан, „Македонското срце 
чука во 7/8“, која се одржа во 
„Станица 26“ во Скопје, имаа 
можност да уживаат во врвните 

Продолжува соработката на „Тиквеш“ со 
Грабет Тавитијан и неговите синови

„Тиквеш“ и Драмскиот театар од Скопје потпишаа 
договор за соработка. Од сега сите премиери во 
театарот ќе бидат прославени и со чаша „Врвно од 
Македонија“. Ја подржавме и изведбата на 
претставата „Љубовник во голем стил“ на театарот 
од Тетово која беше дел од манифестацијата 
„Денови на македонската култура во Белград“. 

Вино и театар

начин ја презентираа Македонија како ено-гастро дестинација преку претставување на квалитетните вина од нашето портфолио и 
секако, македонската храна. Менаџерот за вински туризам Александар Ристовски и Орданчо Унев – Зизи, главен готвач во нашиот 
вински ресторан ресторанот Македонска куќа со извонредно кулинарско-винско шоу го претставија хедонистичкиот спој на 
македонската храна и виното со сите свои специфики.

вина на „Тиквеш“. Беа промовирани видео записите за „Сношти 
сакав да ти дојдам“ кој беше снимен во нашата винарница и 
„Битола мој роден крај“. „Тиквеш“ ги поддржа и концертите на 
Гаро и браќата Тавитијан во Скопје и САД.

од Македонија“. Бевме дел и од промоцијата на „Сеир“ - 
последниот албум на Влатко Стефановски, која се одржа во 
Белград. Во негова чест и ние наздравуваме за уште повеќе 
музички евергрини отсвирени на неговата гитара. 



VS ракија- хармонија на интензивен 
вкус и елеганција 

Во различни земји, пијалакот што ние го знаеме под името лозова ракија има различни имиња. 
Во Италија е познат како грапа (grappa), а во САД како бренди (brandy). Она што им е заедничко 
е што се произведени од вински дестилат т.е. дестилат добиен од винско грозје. И коњакот се 
добива на ист начин, а овој пијалак името го носи по областа во Франција (Коњак) од која 
потекнува.
Во светот традиционално  се користи систем за рангирање на квалитетот на овие пијалаци. 
Овој систем го сочинуваат ознаките V.S., V.S.O.P., како и X.O. . Иако надвор од областите Коњак 
и Армањак овој систем е нерегулиран, неговата употреба останува широка и легитимна. 
Притоа:
V.S. (“very special”) означува дека најмладиот дестилат кој го содржи ракијата е стареен во 
дабово буре најмалку 3 години.
V.S.O.P. (“very special old pale”) означува дека најмладиот дестилат содржан во ракијата е 
стареен најмалку 5 години.
X.O. (“extra old”) означува дека најмладиот дестилат содржан во ракијата е најмалку 6 години 
стареен во буре.

Винска лекција # 13

Освен во производството на вино, „Тиквеш“ има долга традиција и во 
производството на жестоки пијалаци, односно ракија. Специјално одбрани сорти 
грозје претставуваат основа за добивање на познатата „Тиквешка“ ракија.  

Лозовата жолта ракија со ознаката VS (Very Special – исклучително специjална), со 
јачина од 45% vol., претставува ексклузивен спој на традиција, искуство и 
иновација. Станува збор за премиум пијалак кој се добива со внимателна 
комбинација на гроздов дестилат стареен во дабови буриња меѓу 5 и 7  години, 
со што ја заслужува ознаката VS што во светски рамки се употребува најчесто за 
назнака на квалитетот на француските коњаци, италијанската грапа или 
англиското бренди.

Оваа ексклузивна ракија претставува хармонија на интензивен вкус и елеганција. 
Ќе ве плени со комплексното и богато тело, аромите на какао и чоколада и 
уникатниот вкус со долг и нежен финиш.

Ова е единствена ракија од овој тип на македонскиот пазар. За нејзиниот 
квалитет зборуваат и бројните награди на различни меѓународни натпревари. 
Последна е наградата на интернационалниот натпревар на вина и жестоки 
пијалаци „Винарија 2014“ што се одржа во Пловдив, Бугарија, каде се закити со 
златен медал. Златниот медал за жолтата VS ракија е доделен во категоријата 
гроздови ракии стари над 3 години, во конкуренција на 400 брендови од 51 
производител од Бугарија, Италија, Франција, Македонија и други земји. 


