
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СООПШТЕНИЕ 
 

Нпви изненадуваоа за дпмашните вински ентузијасти 

„Тиквеш“ ви ги претставува „Виоње“ и „Плавец“ 
 

Скопје, 14.11.2017 – Винарската визба „Тиквеш“ лансираше на пазарпт два нпвитета вп 
палетата врвни вина пд линијата „Special Selection” пд спртите Виоње и Плавец, кпи какп 
издвпени спрти за првпат се упптребуваат вп Македпнија, иакп се исклучителнп пппуларни вп 
други земји. 

Линијата „Special Selection” претставува ширпка палета на вински вкуспви вп кпја секпја спрта 
е презентирана сп свпите најдпбри карактеристики и вп најдпбрп светлп, штп е пдлична 
мпжнпст за пптрпшувачите да гп пдберат пна винп штп најмнпгу им пдгпвара и им се дппада. 

„Оваа нпвина вп ппртфплиптп претставува реализација на нашата стратешка ппределба за 
кпнстантнп впведуваое инпвации вп различни сегменти пд рабптеоетп“, пбјаснува 
генералнипт директпр на „Тиквеш“, Радош Вукиќевиќ, пптенцирајќи дека „спставен дел пд 
ваквата стратегија секакп е креираое на ппртфплип спгласнп желбите на пптрпшувачите, 
привлекуваое нпви пптрпшувачи и нивен развпј вп вински ентузијасти“, заклучува Вукиќевиќ. 

Лпзпвите насади каде се пдгледуваат спртите пд кпи се прпизведени двете нпви вина се 
напдаат на падините на планината Бабуна, на надмпрска висина дп 270 метри и приентација 
кпн истпк сп штп е пвпзмпженп пптималнп излпжуваое на спнце и зрееое на грпзјетп. 
Ппчвата – рензина, каде се насадени лпзјата, е бпгата сп минерали и е сп пдлична 
прппустливпст на впдата. Самите лпзја се ппставени на ппзиција вп кпја струеоетп на 
севернипт ветер пвпзмпжува дпбрп прпветруваое кпе е пспбенп значајнп за задржуваое на 
свежината и прирпдната птппрнпст на грпзјетп. 

Виоње е сувп белп винп прпизведенп пд интернаципнална спрта на грпзје кпе е пспбенп 
пппуларна вп Франција. Се пдликува сп лимпн жплта бпја и нагласени арпми на кпра пд 
ппртпкал, мангп и праска, дппплнети сп нпти на белп чпкпладп, кпкпс и ванила кпи се 
резултат на шестмесечнп пдлежуваое вп специјални дабпви буриоа. Ова винп се 
карактеризира сп пплнп телп, а на вкус се чувствуваат минерални нпти и препечен леб.  

Црвенптп сувп винп Плавец е прпизведенп пд истпимената автпхтпна спрта кпја е 
распрпстранета вп целипт наш регипн, а пспбенп е пппуларна вп Хрватска. Винптп се 
карактеризира сп интензивна рубин црвена бпја и арпматични нпти вп кпи се чувствуваат 
различни зачини, какп бел бибер, каранфилче и диви црни рибизли. Ова винп се 
карактеризира сп среднп телп и меки танини, а на вкус мпжат да се ппчувствуваат и нпти на 
пптпеченп пвпшје. 

 

 
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 


