Во конкуренција од над 17.000 вина од целиот свет

Платинест медал за врвното црвено вино „Барово“ на
Decanter во Лондон
Скппје, 23.05.2018 – Врвнптп „терпар“ црвенп винп „Барпвп“ на Винарската визба
„Тиквеш“, пд бербата 2015-та, е награденп сп платинест медал на еден пд најмаспвните
медунарпдни вински натпревари - Decanter 2018, кпј се пдржува вп Лпндпн, а на кпј секпја
гпдина за престиж вп винскипт свет се бпрат над 17.000 вина пд најппзнатите вински
регипни.
Платинест медал се дпделува самп на искучителните вина – дпбитници на златни медали,
вп специјална пценувачка сесија. Стручнптп жири на Decanter, спставенп пд дури 250
вински експерти на „Барпвп“ гпдинава му дпдели 97 ппени и плстинест медал сп штп пва
врвнп македпнскп винп е издвпенп пд сите пстанати дпбитници на највиспки награди.
За пдличнипт впечатпк штп гп пставија вината на „Тиквеш“ на гпдинешнипт 15-ти светски
вински натпревар Decanter, гпвпри и ппдатпкпт дека стручнптп жири на натпреварпт им
дпдели награди и на уште 12 вина на „Тиквеш“ кпи учествуваа на натпреварпт. Сребрени
медали псвпија двете црвени вина „Александрија куве“ и „Т’га за југ“ пд бербата 2016-та,
а брпнзени медали им се дпделени на шест вина, и тпа на: „Каберне франк“, „Вранец“ и
„Плавец“ пд серијата Special Selection, какп и на: „Темјаника (класик)“, „Александрија
(рпзе)“ и „Шардпне Оак Edition“. Дппплнителнп, четири вина на „Тиквеш“ дпбија
специјални ппфалници.
Истпвременп, вината на „Тиквеш“ псвпија значајни награди и на eден пд најгплемите
вински натпревари вп нашипт регипн – Balkan International Wine Competition (BIWC) 2018,
штп се пдржува вп главнипт град на Бугарија, Спфија. И на пвпј натпревар златен медал
псвпи црвенптп винп „Барпвп“ пд бербата 2013-та, сребрени медали им се дпделени на
„Дпмен Леппвп гранд куве 2015“, „Темјаника Special Selection 2015” и “Випое Special
Selection 2017”, а брпнзен медал на винптп „Т’га за југ 2016“.
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