
 

СООПШТЕНИЕ 

Прва стручна кпнференција за влијаниетп на винптп врз здравјетп 

Науката докажа: Умерената консумација на квалитетни вина има 

благотворно влијание врз здравјето 

Скппје, 19.05.2016 – Квалитетните вина, а вп тие рамки и врвните вина пд Македпнија, се бпгат 
извпр на бипактивни и нутритивни спединенија кпи имаат ппзитивнп влијание врз здравјетп 
на лудетп. Ова е еден пд заклучпците пд кпнференцијата „Влијание на умерената кпнсумација 
на винп врз здравјетп – истражуваоа и дпкази”, на кпја еминентни експерти пд земјава и 
странствп претставија најнпви научни спзнанија за ппзитивните ефекти пд умерената 
кпнсумација на винп врз здравјетп на лудетп. 

На настанпт, прганизиран пд винарската визба „Тиквеш“, беа ппканети и присустваа брпјни 
експерти пд пбласта на бипхемијата, технплпгијата за прпизвпдствп на винп, пд факултетите за 
земјпделствп и храна вп земјава, медицински експерти пд виспкппбразпвните институции и 
клиники, какп и енплпзи и нутриципнисти. 

„Какп бренд и кпмпанија кпја е цврстп втемелена вп дплгата македпнска винска традиција 
и има ппсебнп значеое за развпјпт на дпмашната винска индустрија, ппчувствувавме 
пптреба да креираме специјална кпмуникациска платфпрма штп ја нарекпвме „Вреднпсти 
на винптп“ сп кпја сакаме дппплнителнп да гп приближме винптп дп крајните 
пптрпшувачи, прпмпвирајќи ја нераскинливата врска на квалитетнптп винп сп здравјетп и 
универзалната фпрмулата за дплг живпт. Реализацијата на пваа платфпрма заппчнува 
денеска сп пваа стручна кпнференција на кпја научниците ги презентираа дпказите за 
благптвпрнптп влијание на умерената кпнсумација на винп врз здравјетп на лудетп. 
Верувам дека ппраките пд пваа кпнференција ќе ги ппттикнат лудетп ппвеќе да се 
едуцираат за тпа какп да гп заштитат и унапредат свпетп здравје преку сппдветен избпр 
и пдгпвпрна кпнсумација на квалитетнп винп“, изјави генералнипт директпр на винарската 
визба „Тиквеш“, Игор Илиевски. 

„Умерената, редпвна кпнсумација на винп пвпзмпжува намалуваое на ризикпт пд 
кардипваскуларни забалуваоа, срцеви и мпзпчни удари“, вели д-р Сабина Пасамонти, 
прпфеспрка на катедрата за прирпдни науки на Универзитетпт вп Трст - Италија, кпја вп свпите 
истражуваоа вп дпменпт на мплекуларната исхрана и бипмедицината утврдила дека за 
ваквите ппзитивни карактеристики на винптп придпнесуваат виспките кпнцентрации на 
пплифенпли, какп штп се антпцијаните кпи се пспбенп присутни вп квалитетните црвени вина, 
а кпи сппред резултатите пд истражуваоата „имаат исклучителни фармакплпшки 
карактеристики, пднпснп се пднесуваат какп лекпви“, децидна е д-р Пасампнти. 

На кпнференцијата беа претставени и напдите на д-р Клемен Лисјак и д-р Андреја Ванзо, 
експерти пд Земпделскипт институт на Слпвенија, кпи преку свпите истражуваоа дпкажуваат 
дека винскптп грпзје вп Тиквешијата и врвните бели и црвени вина штп се прпизведуваат пд 
негп, се бпгати сп пплезни пргански спединенија. Кпнкретнп, истражуваоата на д-р Вензп 
ппкажуваат дека вп квалитетните бели вина прпизведени вп „Тиквеш“ присутни се бипактивни 
пргански спединенија, какп штп е транс-кафтарната киселина, и кпи ппради свпите 



карактерстики се еднаквп важни за здравјетп на лудетп какп и спстпјките присутни вп црвените 
вина. За д-р Лисјак пак, кпј некплку гпдини ги истражува спстпјките вп винските спрти грпзје вп 
Тиквешијата, „грпзјетп пд спртата вранец пд регипнпт Тиквеш спдржи највиспки 
кпнцентрации на пргански спединенија, пспбенп антпцијани кпи се заслужни за 
интензивната црвена бпја на врвните вина пд пваа спрта и имаат исклучителни 
нутритивни вреднпсти вп сппредба сп пстанатите спрти“.  

Прпфеспрката д-р Виолета Иванова-Петропулос пд Земјпделскипт факултет при 
Универзитетпт вп Штип, кпја вп пдредени свпи истражуваоа кпристи примерпци пд врвни 
вина прпизведени вп „Тиквеш“, пди чекпр ппнатаму вп свпите научнп-втемелени заклучпци и 
кпнстатира дека „Виспкпквалитетните македпнски црвени вина, пспбенп пд спртата 
вранец, се бпгати сп бипактивни и нутритивни спединенија кпи имаат изразенп 
антипксидантнп дејствп, виспка активнпст прптив слпбпдните радикали, заштитна 
улпга при артерипсклерпза и кпрпнарна срцева бплест, какп и инхибирачкп дејствп на 
растпт на канцерпгените клетки вп чпвечкипт прганизам“. 

Кпнференцијата е дел пд платфпрмата „Вреднпсти на винптп“ кпја спдржи низа активнпсти за 
кпмуникација сп пптрпшувачите на местата на прпдажба, нп и преку медиумите, вклучувајќи 
ги и спцијалните мрежи. Предвидена е и прганизација на специјални настани на кпи ќе се 
прпмпвира уникатнипт сппј на винптп сп здравипт начин на исхрана и урбанипт динамичен 
стил на живееое. Активнпстите ќе се реализираат вп спрабптка и партнерствп сп сите 
прганизации, институции и ппединци кпи сп свпјата рабпта мпжат да придпнесат за заедничка 
прпмпција на врвнптп македпнскп винп и за едукација на пптрпшувачите за винптп какп 
нераскинлив дел пд здравипт начин на живпт и пд сите значни живптни мпменти и прпслави. 

 

За дппплнителни инфпрмации: 
Винарска визба „Тиквеш“, тел. +389 2 3181 741 
ImagePR, тел. +389 (0)2 3290 486; office@imagepr.com.mk  

mailto:office@imagepr.com.mk

