СООПШТЕНИЕ
На церемпнија за дпделуваое на вински медали и признанија вп Лпндпн

Трпфеј за најдпбрп винп пд Македпнија за „Вранец Special Selection“
на „Тиквеш“
Скппје, 12.07.2017 – На пфицијалната церемпнија щтп се пдржа вп Лпндпн, претставниците на
угледнипт интернаципнален вински натпревар - International Wine Challenge (IWC), гпдинещнипт
„Трпфеј за најдпбрп црвенп винп пд Македпнија“ му гп дпделија на винптп „Вранец Special Selection“
пд бербата 2015-та на винарската визба „Тиквещ“.
Ова е прв пат винарница пд Македпнија, па и пд регипнпт на Југпистпшна Еврппа, да дпбие ваквп
престижнп признание, щтп е ущте една пптврда дека „Тиквещ“ е вп светскипт клуб на елитни
прпизвпдители на винп. Дпбиваоетп на пвпј трпфеј, ппкрај за „Тиквещ“, претставува гплема шест и
привилегија и за целпкупната македпнска винска индустрија, сп пглед на фактпт щтп признание пд
вакпв виспк ранг им се дпделува на ппмалку пд 1% пд сите пријавени вина на пвпј натпревар.
Дппплнителнп, „Тиквещ“ е првата винарница пд регипнпт кпја гп дпбива пва признание, а кпе е
дпделенп за винп прпизведенп пд автпхтпна спрта на грпзје, сп щтп „Вранец Special Selection“ се
издигнува на рангпт на најпппуларните светски вина, кпи најшестп се прпизведуваат пд ппзнати
интернаципнални спрти.
На свешената церемпнија вп Лпндпн, Tрпфејпт за квалитет му беще врашен лишнп на претседателпт на
Управнипт пдбпр на Винарската визба „Тиквещ“, Светпзар Јаневски, пд страна на кп-претседателпт на
IWC и еден пд најппзнатите светски вински критишари, Тим Аткин. Истп така, вп пваа прилика,
гпсппдинпт Јаневски и шленпвите на меначментпт на „Тиквещ“ пстварија средба и сп еден пд
најппзнатите британски и светски вински автпри Рпберт Овен, ппппзнат вп винскипт свет какп Оз
Кларк. Тпа беще пдлишна мпжнпст, двајцата ппзнати светски вински критишари, пд прва рака да се
заппзнаат сп квалитетпт и виспкптп ренпме на врвните македпнски вина кпи се резултат на
исклушителната ппсветенпст, љубпв, вещтини и на гплемптп залагаое на целпкупнипт тим на
„Тиквещ“.
Настанпт за дпделуваое на медали и признаија на IWC вп Лпндпн на кпј присуствуваат сите щтп
нещтп знашат вп глпбалната винска индустрија беще пдлишна мпжнпст да се прпмпвира уникатната
македпнска винска приказна кпја е сппј на прекрасната прирпда, спнцетп, специфишнипт терпар и
секакп дплгата традиција за прпизвпдствп на извпнреднп мпќните вина пд југпт на Еврппа.
Ппкрај трпфејпт и златнипт медал за винптп „Вранец Special Selection“, ВВ „Тиквещ“ на IWC 2017
псвпи и два дппплнителни сребрени медали за „Барпвп (црвенп) 2015“ и „Гренащ Бланк Special
Selection“ 2016, какп и 5 брпнзени медали. Сите пвие признанија имаат пгрпмнп знашеое за
прпмпцијата и прпбивпт на вината на „Тиквещ“ на светските вински пазари. Впеднп, тие гп трасираат
патпт и за пстанатите квалитетни македпнски вина и знашајнп придпнесуваат за јакнеоетп на
ренпметп и угледпт на Македпнија какп винска земја и прпизвпдител на автентишни
виспкпквалитетни вина.
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