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Българското вино
в XXI век
Bulgarian Wine in
XXI Century
В хилядолетната история на България виното винаги е заемало
специално място в бита, традициите и културата на народа
ни. Така е и до ден-днешен. Преди 30 години падна Берлинската
стена, падна Желязната завеса, целият свят се промени. Нашият – също. За съжаление не в най-добрата посока, що се отнася до производството на грозде и вино. Много са
факторите, довели до това незавидно състояние: грешки в
приватизацията на лозовите насаждения, в политиката на
държавата по отношение на сектора и в резултат на това
разстройване на цялата система, което доведе до загуба на
ключови пазари както на Изток, така и на Запад. От топ 3 в
световната листа на производителите на вино и грозде, днес
ние сме на незавидното 25 място с 1/5 от количествата, произвеждани преди 1989 г.
Разбира се, раздържавяването даде фронт за развитие на
много нови средни и малки винопроизводители, които наблегнаха на производството на качествени вина със ЗГУ и ЗНП, с
които, разбира се, те жънат непрестанно успехи на най-големи
световни конкурси. Всички световни експерти вече са на мнение, че българското вино изцяло е променило облика си и заема
достойно място на световната винена карта. Така през 2016
г. станахме домакини на престижния Concours Mondial de Bruxelles, а през 2018 г. на Spirits Selection by CMB. Успехи валят отвсякъде! И до тук! Българското вино стои зад желязна завеса
и само отделни производители фигурират в чуждестранни винени листи. Много наши винени експерти, сомелиери и
търговци вече работят в други страни и правят опити да наложат качествените български вина. Именно те, заедно с DiVino и НИИВСНЕМ събраха лозаро-винарската общност на
България в опит да положат началото на излизането от задънената улица, в която се намира българското вино. Идеята
за обединяване на всички винопроизводители и други винени
професионалисти в страната ни е в основата на бъдещо
сътрудничество между винопроизводителите (които за 2019
са 282) и държавните институции. Това обединение трябва да
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На 22 ноември в рамките на 9-ия
форум на българското вино DiVino Taste
се проведе национална конференция
„Българското вино в ХХІ век“, организирана от DiVino, Българската асоциация
на винените професионалисти и Националния институт за изследване на
вина, спиртни напитки и етерични
масла в София.

VЛ
A national conference "Bulgarian Wine in
the 21st Century", organized by DiVino, the
Bulgarian Association of Wine Professionals
and the National Institute for Research of
Wines, Spirits and Essential Oils in Sofia was
held on the November 22, within the 9th
Forum of Bulgarian Wine DiVino Taste.

In the millennial history of Bulgaria, wine has always occupied a special
place in the lifestyle, traditions and culture of our people. 30 years ago,
the Berlin Wall fell, the Iron Curtain fell, the whole world changed. Ourtoo. Unfortunately, not in the best direction as far as the production of
grapes and wine is concerned. There are many factors that led to this
unenviable state: mistakes in the privatization of vineyards, in the state's
policy on the sector and, as a result, the disruption of the entire system, leading to the loss of key markets in both the East and the West.
From the top 3 in the list of wine and grape producers worldwide, today
we are in the unenviable 25th place with 1/5 of the quantities produced
before 1989.
Of course, privatization opened the opportunities for development of
many new medium and small wineries, which emphasized the production of quality wines with PGI and PDO, with which, of course, they
have a great success on famous world competitions. All world experts
are already of the opinion that Bulgarian wine is completely changed
and has a worthy place on the world wine map. So in 2016 we hosted
the prestigious Concours Mondial de Bruxelles and in 2018 the Spirits Selection by CMB. Good luck is everywhere! And that’s all! Bulgarian wine
is behind an iron curtain and only some producers are featured in foreign wine lists. Many of our wine experts, sommeliers and traders are
already working in other countries and are trying to impose quality Bulgarian wines. It was they, together with DiVino and National Wine, Spirits and Etheric Oil Scientific Institute who brought together the
Bulgarian wine-growing community in an attempt to start the exit from
the dead end where the Bulgarian wine is located. The idea of uniting
all wine producers and other wine professionals in our country is at the
heart of the future cooperation between wine producers (which are
282 for 2019) and state institutions. This association should lead to the

доведе до изграждане на ясна национална стратегия, която да
върне лозаро-винарския сектор в позицията му на приоритетен
за страната, каквато тя беше преди 30 години.
Отчитайки разнопосочните тенденции в сектора, конференцията Българското вино през XXI век потърси равновесната
точка на развитие, която да запази акумулираната позитивна
енергия в бранша и да намали негативните тенденции, очертани в последните години.
В презентацията си експертът в лозаро-винарско законодателство Ивана Мурджева направи задълбочен преглед на историческото развитие на българското лозаро-винарско законодателство, на районирането на страната, на определянето на
сортовата структура и на мерките, предприемани от различните правителства през периода от началото на 20 век до
наши дни, особено в моменти на кризи, настъпвали през годините. Посочени са и ключови решения по отношение на производството, законодателството, маркетинга и търговията
както в страната, така и навън, които биха довели да положително развитие на сектора. Ключов фактор в този процес
са съвместните действия между държава и производители в лицето на техните професионални обединения.
3
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Модерните вина
на България, представени
в Лондон

Modern WInes
of Bulgaria showcased in
London

1 ноември 2018 г.

В програмата на конференция бяха включени още темите: „Как
да изградим ефективен национален винен маркетингов борд“ с
лектор Марко Тигелман; „Защо е важно да работим с най-добрата лаборатория“, лектор Венелин Георгиев; „Проблеми и
перспективи пред износа на българско вино“, работна група
„Износ“; „Българското вино в САЩ: теория и практика“, Ивелина Кюлева; „Защо трябва да създадем стратегия за устойчиво развитие на винарския туризъм в България“, Е. Христова,
Ив. Катерски, В. Златев.
Конференцията прие декларация, в която участниците настояват пред държавните институции за създаване на нов,
модерен и адекватен към промените в сектора Закон за виното, за изработване на законодателни промени, позволяващи
устойчивото структуриране, финансиране и функциониране
на „Институт за маркетниг на българското вино“ като публично-частно партньорство между бранша и държавата.
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development of a national strategy that should returns the wine sector
to its priority position for the country as it was 30 years ago.
Taking into account the divergent trends in the sector, "Bulgarian Wine
in the 21st Century" conference tried to find a balanced point of development that would preserve the accumulated positive energy in the
industry and reduce the negative trends outlined in recent years.
The expert in viticulture and enology legislation Ivana Murdzhieva made
a thorough review of the historical development of the Bulgarian viticulture legislation, the regionalization of the country, the definition of
the varietal structure and the measures taken by different governments
during the period from the beginning of the 20th century to the nowadays, especially in times of crisis, that have occurred over the years. Key
decisions on production, legislation, marketing and trade, both domestically and abroad, are outlined, which could lead to a positive development of the sector. A key factor in this process is the joint action
between the state and producers, represented by their professional associations.
The conference program also included the topics: "How to Build an Effective National Wine Marketing Board" with lecturer Marko Tigelman;
"Why it is important to work with the best laboratory", lecturer Venelin
Georgiev; “Problems and Prospects for Bulgarian Wine Exports”, Export
Working Group; “Bulgarian Wine in the USA: Theory and Practice”,
Ivelina Kyuleva; "Why We Should Develop a Strategy for Sustainable Development of Wine Tourism in Bulgaria", E. Hristova, Iv. Katersky, V.
Zlatev.
The conference adopted a declaration in which the participants insist on
the state institutions to create a new, modern and adequate to the
changes in the wine sector law, to make legislative changes that allow
the sustainable structuring, financing and functioning of the Bulgarian
Wine Market Institute as public-private partnership between the industry and the state.
По материали на Ивана Мурджева
Based on materials by Ivana Murdzhova

Българското вино е невероятно динамично в момента - толкова различно от представата, която имат повечето хора
във Великобритания за него със спомена за доброто съотношение качество:цена на Каберне, идващо от България. Миналата година заедно с малка група съмишленици организирахме
първите дегустации на Модерните вина на България в българското посолство, а второто ни събитие се проведе през октомври 2019 г., като привлече още повече български винарни
както и повече посетители. Излизането от печат на моята
книга през 2018 г. („Вината на България, Румъния и Молдова“)
стимулира нашите усилия, но всички ние силно вярваме, че в
България настъпва модерна ера във винопроизводството и си
заслужава да се говори за това. Появяват се нови имена, сортове грозде и винени стилове, както и по-утвърдени имена,
преоткриващи себе си за нова аудитория. Заслугата за това
събитие е на Димитър Николов, (Apollo Wine), Стоян Стоянов
и един колега от "Старата изба", а за първото събитие - Васил
Рачков (Vaskovino). Единствената официална подкрепа дойде
от българското посолство, което предостави залите си, затова благодаря на посланика Марин Райков и на Таня Койчева
(ръководител на икономическия и търговски отдел). За разлика
от повечето подобни събития в Обединеното кралство, ние
свършихме цялата работа сами, спестявайки разходите за PR
фирма, като се опитахме да го направим достъпно за всички
участници.
Повече от 200 посетители търговци на вино и журналисти
във Великобритания присъстваха на първото събитие, на
което 21 винарни показаха своите вина. Последваха множество
статии в търговската преса, което е от решаващо значение
за повишаването на осведомеността за съвременното лице
на страната. Имаше и нови листвания за български вина в The

1st November 2018.
Bulgarian wine is an incredibly dynamic place right, so different to the
image most people in the UK have, with memories of inexpensive
but reliable Cabernet still strong in many peoples’ minds. Last year,
along with a small group of like-minded friends, we set up the first
Modern Wines of Bulgaria tasting at the Bulgarian embassy and our
second event was held in October 2019, bringing even more wineries and more visitors too. Release of my 2018 book (The wines of Bulgaria, Romania and Moldova) galvanised our efforts – but we all
believe passionately that the modern era of winemaking is comingof-age in Bulgaria and is well worth talking about. New names, grape
varieties and wine styles are popping up as well as more established
names reinventing themselves for a new audience. Credit has to go
to Dimitar Nikolov, (Apollo Wine), Stoyan Stoyanov and a colleague
at The Old Cellar and, for the first event, Vassil Rachkov (Vaskovino).
The only official support came from the Bulgarian embassy who provided the venue, so thanks are due to the Ambassador Marin Raykov
and Tanya Koicheva (Head of Economic and Commercial Depart5
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Wine Society, Laithwaites, както и запитвания за помощ за доставка на български вина от поне един голям дистрибутор във
Великобритания, което показва, че България се придвижва към
предните позиции в плановете на купувачите. Тази година дегустацията се организира върху изградената вече база от миналата година, но с 25 производители, много от тях нови за
Обединеното кралство, и с два напълно резервирани майсторски класа, плюс близо 250 записани да присъстват.
Моят майсторски клас включваше изисканото пенливо вино
„Мидалидаре естейт брут“; Верментино на „Александра
естейт“ – едно вино с прекрасна текстура, ферментирало в
акация; AXL Karlovo Misket от „Шато Копса“ – ароматно и
вкусно; вкусното розе Мелник от „Орбелия“; игривата плодова
Гъмза Gomotartzi на „Бонония естейт“; Сериозното и комплексно Мелник 55, премиум резерва на „Вила Мелник“; меката
и фина резерва Енира от „Бесса валей“; и гранд резервата
„Ямантиев“ Каберне Совиньон - пример, показващ защо не
трябва да се забравя този сорт в България. Вторият изцяло
резервиран майсторски клас беше проведени от сомелиерите
Благой Кузмански и Светослав Манолев.
Изглежда имаше истинско вълнение в залата, тъй като
един купувач каза: „Поздравления за вчерашната дегустация на Modern Wines of Bulgaria. Събитието беше
добре посетено и в залата имаше вълнение!” И още едно
изказване от MW и винарски писател: „Бях наистина
впечатлен от видяното. Някои наистина добри вина, интересни купажи и кръстоски. Няколко страхотни изненади. И също така няколко истински бижута. Определено
искам да проуча повече страната."

Наистина е важно да запазим темпото, тъй като резултатите не се случват само след едно събитие, макар че като правим това сами, като напълно частна инициатива, ресурсите
са ограничени. Положителната страна е, че не се чакат официални решения, нито се налага да се кланяме на политическите влияния. Вярвам също, че когато винарните инвестират
собствените си пари, вместо да вземат помощи, те по някакъв начин са по-ангажирани. Бих искала да видя, че тази инициатива продължава да изгражда познание за българското вино
и да поставя новото модерно лице на България на картата.
Наздраве!

Карълайн Гилби
6

ment). Unlike most events like this in the UK we did all the work ourselves, saving the cost of a PR firm and trying to keep it affordable for
all the participants.
More than 200 visitors from the UK wine trade and press attended
the first event where 21 wineries showed their wines. Multiple articles in the trade press followed – which is critical in raising awareness
of the modern face of the country. There have also been new listings
for Bulgarian wines at The Wine Society, Laithwaites and enquiries for
help with sourcing Bulgarian wines from at least one major UK distributor indicating that Bulgaria is moving to the front of buyers’
minds. This year’s tasting built on those foundations with 25 producers, many new to the UK, and two fully booked masterclasses,
plus nearly 250 signed up to attend.
My own masterclass featured the refined Midalidare Brut sparkling;
Alexandra Estate’s lovely textured, acacia-fermented Vermentino; the
aromatic and mouth-watering AXL Karlovo Misket from Ch Copsa;
just delicious Melnik rose from Orbelia; Bononia’s joyful fruity Gomotartzi Gamza; Villa Melnik’s serious complex Melnik 55 Premium
Reserve; Bessa Valley’s supple and fine Enira Reserva; and Yamantiev’s
Grand Reserve Cabernet Sauvignon – a benchmark example of the
grape showing why it shouldn’t be forgotten in Bulgaria. A second
fully booked masterclass was held by sommeliers Blagoy Kuzmanski
and Svetoslav Manolev.
It seemed there was a real buzz in the room as one buyer said,
“Congratulations for yesterday’s Modern Wines of Bulgaria tasting. The event was well attended and there was a buzz in the
room!” and another message from a Master of Wine and wine
writer, “I was really impressed with what I saw. Some really good
wines, interesting blends and crosses. Some great surprises. And
some excellent values as well. I definitely want to explore the country more.”

It’s really important to keep the momentum going as results don’t
just happen after one event, though by doing this by ourselves, as a
totally private initiative, resources are limited. On the positive side,
there is no waiting around for official decisions, nor having to bow to
political influences. I also believe that when wineries invest their own
money, rather than taking support, they are somehow more committed. I’d love to see this initiative continue to keep building awareness for Bulgarian wine and put the new modern face of Bulgaria on
the map.
Nazdrave!
Caroline Gilby MW
7
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Светът на Байжиу
The World
of Baijiu

Признавам, че когато за първи път се срещнах със
спиртната напитка байжиу, никак не бях очарована.
Това впечатление продължи и след като през 2018 г.
Spirits Selection by CMB се проведе в България, Пловдив и имах възможността да дегустирам повече от
30 мостри от нея. За щастие в моята дегустационна комисия тогава, а и на следващото издание
на конкурса, имаше един изключителен експерт и дегустатор на байжиу, човек влюбен в байжиу и издал
книги на таза тема – Дерек Сандхаус. Той ни разкри
тайните на тази древна напитка и невероятното
разнообразие от вкусове и аромати,
които тя притежава. (Благодаря ти, Дерек!)
20-ото издание на Spirits Selection by CMB се проведе
в Lvliang (Китай) от 22 до 25 август 2019 г.
На него организаторите се постараха да задълбочим знанията си и опита си по отношение на байжиу по време на майсторските класове, както и при
посещенията си при различни производители на
най-популярната спиртна напитка в Китай.

The truth is that when I met Baijiu for the first time, I was not fascinated at all. This impression continued after the 2018 Spirits Selection by CMB held in Bulgaria, Plovdiv and I had the
opportunity to taste more than 30 samples of it. Fortunately, in
my tasting committee, then, and at the next edition of the competition, there was an exceptional Baijiu expert and taster, a man
in love with Baijiu who had published books on the topic - Derek
Sandhaus. He discovered the secrets of this ancient drink and the
incredible variety of flavours and aromas which it possesses.
(Thank you, Derek!) The 20th edition of Spirits Selection by CMB
was held in Lvliang (China) from August 22 to 25, 2019. The organizers did their best to enlarge our knowledge and experience
regarding Baijiu during the master classes and the visits of various
manufacturers of the most popular spirits in China.
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103 професионални дегустатори от 28 държави се събраха, за да
дегустират и оценят 1770 спиртни напитки от 59 държави.
Това е нов рекорд в историята на конкурса. Страната домакин
Китай заема първо място по отношение на представени проби,
като байжиу беше над 30% от участниците (613 проби) в конкурса за 2019 г.
Домакините направиха всичко възможно, за да ни покажат региона и производствените мощности за Байжиу, традициите и
съвременните тенденции. Китайското Байжиу е доминиращата категория спиртна напитка в света и най-популярната в
Китай. Една трета от консумацията на алкохол в света е
свързана с този китайски продукт. За членовете на журито конкурсът беше още една възможност да изследват ароматния
свят на Байжиу.
В Китай има около 7000 лицензирани производители на байжиу
и 12 различни стила, поради различния климат и големия обхват
на площите. Трите най-известни стила са „силен аромат“ байжиу, произвеждано главно в провинция Съчуан; „Maotai“ или „аромат на соев сос“ - в провинция Гуиджоу; и „лек аромат“ или „мек
аромат“ в североизточната част на Китай.
Най-впечатляващият изглед на производствени мощности за
спиртни напитки, които някога съм виждала, беше този от кулата на града-завод Фенжиу - най-голямото съоръжение за алкохолни спиртни напитки в света. И ако някой иска да разбере
колко голямо е въздействието на байжиу и на китайските
спиртни напитки върху китайското население, първо трябва да
дойде в града-завод Фенжиу, който се разпростира върху над 3
милиона квадратни метра, което е 10 пъти повече от размера
на забранения град в Пекин и може да побере 2 международни летища и техните писти. Стените, които заобикалят фабриката, са дълги над 40 км. Работната сила е около 11 000 души,
които работят, живеят, учат там. Има училища, детски градини, места за хранене и за забавление на работниците. Няколко
поколения от едно семейство биха могли да прекарат живота
си на това място. Този град-завод Фенджуи произвежда над 1
милиард бутилки китайски спиртни напитки годишно.
Производството на байжиу датира отпреди 6000 години и нашите домакини показаха спецификата на традиционния метод
с много атрактивни демонстрации и посещения на различни
производствени мощности.
Специална делегация от експерти от различни страни - съдии в
Seirits Selection от CMB, посети Red Star Co. във Фенян, част от
голяма група Beijing Red Star Co. Ltd., която има десетки фабрики
за Байжиу в различни провинции на Китай. Впечатлението от
това посещение споделя с нас Баръш Муса, собственик на дестилерия „Исперих“ и член на международното жури:
„Red Star“ Co. е завършена през 2019 г. и всичко е супер модерно и
лъскаво. За разлика от другите производители, работещи по традиционен метод, тук новостите и модерната техника, предразполагаща към едно ефективно и икономически обосновано
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103 professional tasters from 28 countries gathered to taste and rate
1770 spirits from 59 countries. This is a new record. Host country China
takes first place in terms of entries, with baijiu representing more than
30% of submissions (613 samples) in the 2019 competition. Having in
mind that baijiu production occupied 35% from the globe spirits production, this presentation at Spirits Selection by CMB is normal.
The hosts did their best in order to show us the region and the baijiu
production facilities, the traditions and the modern trends as well.
Chinese baijiu is the dominant category of spirits in the world, and
the most popular in China. One third of the world’s alcohol consumption is accounted for by this typically Chinese product. For jury
members the competition is another opportunity to explore the aromatic world of baijiu.
There are about 7,000 licensed baijiu producers, and 12 different
styles, due to different climate and large latitude span in China. There
is a tremendous amount of variety within baijiu, more than people
realise. The 3 most renowned styles are Strong flavor baijiu, mainly
produced in Sichuan province, the Maotai or soysauce flavour baijiu in
Guizhou province, and the Light Aroma or mild flavour style, in the
north-east of China.
The most impressive view of production facilities that I have ever seen
was this from the tower of Fenjiu city – the largest alcoholic spirits facility in the world. And if someone wants to get a sense of how big the
impact of baijiu and the Chinese spirits are on the Chinese population,
you must first come to Fenjiu City, spread on over 3 million square meters which is 10 times the size of the Forbiden city in Beijing. It could
hold 2 international airports and their runways. The fortress-like walls
which surround the factory are over 40 km long. The workforce is about
11 000 people who work, live, study there. There are schools, kindergartens, canteens and places for entertainment of the workers. Several
generations of one family could spend their life in this place. This Fenjiu city produces over 1 billion bottles of Chines spirits per year.
The production of baijiu goes back 6000 years ago and our hosts
showed the specifics of the traditional method with a lot of attractive demonstrations and visits of different production facilities.
A special delegation of experts from different countries – judges at
Spirits Selection by CMB, visited Red Star Co. in Fenjian a part of a big
group Beijing Red Star Co. Ltd., which has dozens of baijiu producing
factories in various provinces of China. The impression of this visit
shared with us Barush Musa, an owner of Isperih Distillery in Bulgaria
and a member of the international jury of Spirits Selection by CMB:
„Red Star Co. was completed in 2019 and everything is super modern.
Unlike other manufacturers using the traditional method, here the innovations and modern technology predisposed to an efficient and economically justified production. First of all, here they do not make the
traditional starter Chu (Qu) by bricks, but two large stainless vessels
(type of yeast generators) are used, in which they provide the necessary conditions for the development of all microorganisms found in traditional Qu - yeast, bacteria, fungi. The raw sorghum + barley is then
steamed, cooled through a conveyor belt and filled into large concrete
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производство, не липсваха. Преди всичко в „Red Star“ Co не правят традиционния стартер Чу (Qu) на тухлички, а имат два големи неръждаеми съда (тип дрождогенератори), в които
осигуряват необходимите условия за развитие на всички микроорганизми, които се срещат в традиционното Qu – дрожди, бактерии, фунги. След това суровината сорго + ечемик се пропарва,
охлажда се през транспортна лента и се пълни в големи бетонни
ями, където се залива с част от течното Qu, като престоява
там за около 10 дни, през които нишестето се превръща в захари,
които ферментират и продуцират алкохол.
От тези ями отново чрез транспортна лента се зарежда 4-тонен
казан, който е напълно автоматизиран от гледна точка на зареждане, разтоварване и дестилация. Трябва да отбележим, че байжиу не се получава чрез познатата ни дестилация чрез нагряване
на материала с огън или електричество. Тук парата изпълнява
тази функция, а един дестилационен цикъл трае само 45 минути–
изключително бързо за нашите стандарти. Дестилира се твърда
маса, през която преминава пара и повлича алкохолните пари нагоре по тръбопровод, който води към кондензатор. В дъното на
казана има решетка с голям сноп отвори, през които се подава парата. Подобно на нашата дестилация, и тук се отделят първоточни фракции, средна фракция и паточни фракции.
Цехът за бутилиране е със сериозен капацитетът. Оборудван е с
5 напълно автоматизирани линии с капацитет 15 000 бутилки в
час , които изкарват стречирани палети с кашонирани бутилки,
готови за експедиция. В сектора за съхраняване са разположени за
отлежаване на байжиу 200 и 500-литрови порцеланови съдове. Разбира се, както на всички други места, които посетихме, домакините демонстрираха най-добрите си продукти. Турът завърши в
елегантна дегустационна, където се насладихме на няколко вида
байжиу – от прясно дестилирано до двайсетгодишно.
Тенденция в производството на байжиу е намаляването на алкохолния градус, както е в целия свят. Преди 20 години традиционно
се е пиело 53 об. % байжиу, докато сега младите предпочитат понисък алкохолен градус в порядъка 40-42 об. % “

pits where it is flooded with some of the liquid Qu and stayed there for
about 10 days, during which the starch is converted into sugars that ferment and produce alcohol.
From these pits a 4-ton cauldron is reloaded through the conveyor belt,
which is fully automatic in terms of loading, unloading and distillation.
It should be noted that baijiu is not obtained by usually known distillation by heating the material with fire or electricity. This is where steam
performs this function, and a distillation cycle lasts only 45 minutes - extremely fast for our standards. A solid mass is distilled through which
steam passes and draws the alcohol vapor up a pipeline leading to a
condenser. At the bottom of the boiler there is a grate with a large
bundle of holes through which the steam is fed. Like our distillation, the
primary fractions, the middle fraction and the molten fractions are separated here.
The bottling department has a serious capacity. It is equipped with 5
fully automated lines with a capacity of 15,000 bottles per hour, which
produce stretched pallets ready for dispatch.
There are 200 and 500 liter porcelain containers for maturing in the
storage sector.
Of course, as in all the other places that we visited, the hosts presented
their best products. The tour ended in an elegant tasting hall, where we
enjoyed several types of baijiu - from freshly distilled to twenty years old.
The tendency in the production of baijiu is to decrease the alcohol degree, as it is around the world with all spirits. 20 years ago it was traditionally drunk 53 vol. % baijiu, while now young people prefer a
lower alcoholic strength - between 40 and 42 vol. %.“

Grand Gold Medal
The Golden Age Brandy 17 years old Vinex Preslav
Gold Medal
Apricot rakia Isperih Special Reserve, Isperih distilery
Brandy Preslav Vintage 1966, Vinex Preslav

Тези ракии са създадени чрез блендиране на най-добрите дестилати отлежавали във френски дъбови бъчви между 3 и 5 години.
This Rakiya is made by blending the best distillates aged in French oak
barrels between 3 and 5 years.

PLUM RAKIYA
SPECIAL RESERVE

QUEENS RAKIYA
PREMIUM RESERVE

APRICOT RAKIYA
SPECIAL RESERVE

Много добре е съхранен плодовият аромат на слива, който е допълнен от
нотки кокос и ванилия. Във вкуса намираме нотки на кокос и приятна дъбова
изява. Произведена е в лимитирана и номерирана серия от 1500 бутилки.

Много добре е съхранен ароматът на
дюля, който е станал по-зрял, с леки конячни ванилови нотки. Във вкуса се отличават сладка печена дюля, марципан,
карамел и приятна дъбова изява. Произведена е в лимитирана и номерирана серия
от 1650 бутилки.

Ароматът на кайсия е по-зрял, леко ванилов и сладък. Във вкуса се отличават аромати на сушени кайсии, тютюн, карамел
и приятна дъбова изява. Произведена е в
лимитирана серия от 1500 бутилки. Наградена е със златен медал на Spirits Selection by CMB 2019 г.

The aroma of quince, which has become
more mature, with a slight vanilla aroma, is
very well preserved. The taste is distinguished
by sweet roasted quince, marzipan, caramel
and pleasant oak. It is produced in a limited
and numbered series of 1650 bottles.

The aroma of apricot is more ripe, slightly
vanilla and sweet The flavour is distinguished
by the aromas of dried apricots, tobacco,
caramel and pleasant oak. It is produced in a
limited series of 1500 bottles. Gold Medal
awarded at Spirits Selection by CMB 2019 г.

The fruity aroma of plum, which is complemented by notes of coconut and vanilla, is
very well preserved. In the taste we find
notes of coconut and a pleasant oak appearance. It is produced in a limited and
numbered series of 1500 bottles.

Silver Medal
Burgas 63 Grape Rakya, Black Sea Gold
Preslav Brandy, Vintage 1975, Vinex Preslav
Great Preslav Brandy, 50 years old, Vinex Preslav
Raketa Single Barrel, Brandy
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Ракия Исперих

Barash Musa
Margarita Levieva

BULGARIAN WINNERS
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДАЛИСТИ

Баръш Муса
Маргарита Левиева

деСтиЛериЯ иСПериХ
IsPerIH dIsTILLerY

Barash Musa, Isperih Distillery

7400 Исперих, ул. Васил Левски 67; Тел/Факс: 08431 3621; GSM: 0888 514215; office@rakiaisperih.bg; www.rakiaisperih.bg
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Швейцария ли? Switzerland?

we had, they presented their business and their desire to meet us at
home with a cup of coffee and freshly baked bread rolls. The attraction of the place is overnight in real barrels, which is really an adventure for the young people. And for the older there are newly built
bungalows with the shape and design of a barrel. A vacation in this
place is certainly not be complete unless you taste the wines produced by Andreas. Inspired by his ancestors the love for viticulture
and wine-making, he managed to create 6 ha of vineyards planted
with Blauburgunder, Kerner, Solaris, Cabernet / Jur.
• • •

Продължава от бр 2/2019

Continues from issue 2/2019

В рамките на първия следобед от нашето специално пътуване
Image by Christophe Schindler from Pixabay
домакините представиха 5 винарски изби, различни както по обем
на продукцията, така и по предназначението си. Strada Weinkellerei
Hallau AG Rimuss (www.strada-wein.ch) беше първата ни спирка.
Това е производител, който ние, българските представители, познаваме добре. Доскоро производители на големи обеми вина,
както и на безалкохолни пенливи вина, в момента тече преустройство на мощностите и организацията в посока качествени сухи вина. Капацитетът на избата е 24 000 л. Фирмата
разполага със 100 ха собствени лозя, в т.ч. Мюлер Тюргау, Пино
ноар, Регент, Дорнфелдер. Вината са свежи, плодови и леки.

During the first afternoon of our special trip, our hosts presented 5
wineries, different in volume and production. Strada Weinkellerei Hallau AG Rimuss (www.strada-wein.ch) was our first stop. This is a producer that we, the Bulgarian representatives, know well. Until
recently, they were producers of large volumes of wines and soft
sparkling wines. Now they are in the process of reorganizing the capacity and work towards quality dry wines. The capacity of the cellar
is 24 000 l. The company has 100 ha of own vineyards, incl. Muller
Turgau, Pinot Noir, Regent, Dornfelder. The wines are fresh, fruity
and light.

Приятно изживяване ни предложи малката изба с хотел и ресторант Ruedi - Weinfasshotel, Trasadingen (http://rueedi-ferien.ch). Андреас Руеди e потомствен винопроизводител. Андреас и Моника
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A nice experience was offered by the small cellar with a hotel and
restaurant Ruedi - Weinfasshotel, Trasadingen (http://rueedi-ferien.ch). Andreas Ruedi is a prominent winemaker. Andreas and
Monika Ruedi welcomed us in the cozy restaurant. For the short time

Руеди ни посрещнаха на прага в уютното си ресторантче. За малкото време, с което разполагахме, те представиха своята дейност и желанието си да ни посрещнат като у дома си - с чаша
кафе и току-що изпечени хлебчета. Атракцията на мястото е нощувката в истински бъчви, което наистина е приключение за младите. А за по-улегналите има новоизградени бунгала с форма и
дизайн на бъчва. Ваканция на това място със сигурност няма да е
пълна, ако не дегустирате вината, произведени от Андреас. Наследил от своите предци любовта към лозарството и винарството, той успява да създаде 6 ха лозя, засадени с Пино ноар
(Blauburgunder), Кернер, Соларис, Каберне (Cabernet/Jur )
• • •

Катрин и Маркус Хедингер (www.hedinger.ch) са собственици на
изба Sunneberg Kellerei Wilchingen. В началото на новото хилядолетие, на 1 януари 2000 г., Маркус Хедингер и съпругата му Катрин

Katrin & Markus Hedinger (www.hedinger.ch) are the owners of
Sunneberg Kellerei Wilchingen. At the beginning of the new millennium, on March 1, 2000, Markus Heidinger and his wife Catherine took a Heinderger winery in Wilhingen from their parents Ernst
and Dorley. "I am a winegrower with heart and soul" - this is the
motto of Markus and he demonstrated it through the rich collection
of wines he offered the group to taste. 75 years ago, Marcus Heddinger (father) inherited 6 hectares of vineyards in the third generation that managed to expand to 12 hectares, and today Marcus
and Catherine Heidinger lead the business with style and high quality. Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon blanc, Muscat Oliver, Riesling, Silvaner, Muller Turgau are the wines that they offer in their
shop.
• • •

Welcome to Stoll Winery! Here, in the northern part of Switzerland,
Claudia and Christoph Stall welcomed us to their home, which had
been a part of a wine cellar for more than 500 years. Authenticity,
coziness, hospitality. Every detail is thoughtful and carries its message. Wine is her passion, and Claudia wants to make not only the
wines, but even the labels of the bottles herself. The wines are organic and demonstrate a balance between fruit, finesse, vitality,
minerality and structure, which year after year are the main motivation, ambition and purpose of the family work. We tasted 4
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поемат винарска изба Хедингер в Уилхинген от родителите си
Ернст и Дорли. «Аз съм винопроизводител със сърце и душа» това е девизът на Маркус и той го демонстрира чрез богатата
колекция вина, които предложи за дегустация на групата. Предците на семейството на Хедингер са отглеждали лози в продължение на десетилетия. Започвайки с 80 ара лози преди 75
години Маркус Хедингер наследява 6 хектара лозя в трето поколение, които успява да разшири до 12 хектара, а днес Маркус и
Катрин Хедингер водят бизнеса със стил и високо качество. Преработва се грозде от сортовете Пино ноар, Пино гри, Шардоне,
Совиньон блан, Мускат Оливер, Riesling, Silvaner, Muller Turgau.
• • •

Добре дошли в винарна Stoll! Тук, в северната част на Швейцария, Клаудия и Кристоф Стол ни посрещат в дома си, който е
част от винарска изба на повече от 500 години. Автентичност,
уют, гостоприемно. Всеки детайл е мислен и носи своето послание. Виното е нейната страст и затова Клаудия държи сама да
прави и етикетите на бутилките, за да предаде на тях своите
емоции. Вината са биологични и представляват баланс между плодове, финес, жизненост, минералност и структура, които година
след година са основната мотивация, амбиция и цел на работата
на семейството. Дегустирахме 4 вина: Sauvignac (Cal 6-04), 2018 бяло вино с аромат на цитрус и кайсия. Напомня за Rheinriesling;
Muller Thurgau, 2018 - фино плодово бяло вино с лек намек за индийско орехче; Пино гри, 2017 – благороден, класически, елегантен
и плътен аромат; GF 48-12, рек. 2018 - нов сорт със специален характер. Пикантен аромат на екзотични плодове и касис.

GENUSSREGION
В проекта Genussregion, финансиран от държавата и кантона са
включени различни изби и обекти, свързани с лозаро-винарските
традиции на района. Винарски туризъм, съчетан със селски туризъм, история, археология и традиции обединяват малки и
средни производители, за повечето от които това е семеен бизнес. Логото на проекта е варовиково сърце - символ на региона.
Това е връзката с природата, с качеството на продуктите и
топлината на хората, които стоят зад него. Варовик, защото
регионът стъпва върху варовик. От него извира водата, той придава характера на виното, старите къщи са изградени от варовик. Ако откриете варовиково сърце, вземете го внимателно, то
ще ви донесе късмет. Проектът предлага разходки из лозята с каруци, конна езда, дегустации и др.
• • •

Bergtrotte Osterfingen е истинската забележителност на село
Остерфинген. Обектът е датиран към 1584 г. Той има важно
значение сред културните забележителности на района. Възстановените сгради включват зали за организиране на събития, ресторант, музей. Вината на винарско имение Lindenhof оставят
трайни и незабравими спомени, комбинирани с подходящото
меню. Винарско имение Lindenhof е разположено в центъра на Os-
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wines: Sauvignac (Cal 6-04), 2018 - white wine with citrus and apricot flavor. Reminds of Rheinriesling; Muller Thurgau, 2018 - fine
fruity white wine with a slight hint of nutmeg; Pino gri, 2017 noble, classic, elegant and full of flavor; GF 48-12, 2018 vintage - a
new variety of special character. Spicy aroma of exotic fruits and
black currant.

GENUSSREGION
Genussregion project, funded by the state and the canton, includes
various wineries and objects linked to the area's wine-growing traditions. Wine tourism coupled with rural tourism, history, archeology
and traditions unites small and medium producers, for most of which
this is a family business. The project logo is a limestone heart - a symbol of the region. This is the connection with nature, the quality of
the products and the warmness of the people. Limestone, because
the region lies on limestone. From it comes the water, it gives the
character of the wine, the old houses are made of limestone. If you
find a limestone heart, take it carefully, it will bring you luck. The
project offers guided walks, horseback riding, wine and local food
tasting, etc.
• • •

Bergtrotte Osterfingen is the true landmark of the village of Osterfingen. The site is dated to 1584. It has an important significance
among the cultural attractions of the region. Restored buildings include meeting rooms, restaurants, and a museum. The wines of the
Lindenhof Wine Estate leave lasting and unforgettable memories
combined with the right menu. The Lindenhof Winery is located in
the center of Osterfingen and is the largest farm in the village with
interesting vineyards and grape varieties. In 2018, 9 hectares of vineyards in Hallau become the property of Lindenhof. The area is located in the shadow of Schwarzwald. For Switzerland this means
extremely mild climate with little rains. The soils are limestone, clay
and gravel. A young and energetic team is behind the outstanding examples of Riesling Sylvaner, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewurztraminer, Pinot Noit, etc. Along with the fine traditional cuisine of
the restaurant, the experience is complete.

terfingen и е най-голямата ферма в селото с интересни лозя и сортове грозде. През 2018 г. 9 хектара лози в Hallau стават притежание на Lindenhof. Районът се намира в сянката на Шварцвалд. За
Швейцария това означава изключително мек климат с малко валежи. Почвите са варовик, глина и чакъл. Млад и енергичен екип
стои зад изключителните образци на Riesling Sylvaner, Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Gewurztraminer, Pinot Noit, etc. Заедно с изисканата традиционна кухня на ресторанта изживяването е пълно.
Последният ден от нашето пътуване беше изпълнен също с из-

The last day of our trip was also filled with extraordinary emotions an exciting walk in Shafshagen along with the extremely colorific tour
guide Matthias Kulling. The Rhine Voyage was accompanied by a
wine tasting of the Rotiberg Wine Cellar wines. A team of young and
enthusiastic experts produce and present quality wines with a controlled designation of origin from the varieties Muller Turgau, Pinot
Noir, Guevartz Traminer - elegant, fresh, fruity, with an individual terroir character.
• • •

WEINSTAMM is a new modern wine cellar located in the industrial
area of Schaffhausen. A team of experts offers a wide range of
products in several different styles, including sparkling wine. The
aim is to satisfy different tastes - from classics to modern, from fresh

19

В И НАРС К И Т УРИ З ЪМ I W IN E TO U RI S M

ключителни емоции – вълнуваща разходка в Шафхасен заедно с изключително колоритния екскурзовод Matthias Kulling. Пътешествието с кораб по Рейн беше придружено с дегустация на
вината на изба Rotiberg. Екип от млади и ентусиазирани експерти
произвежда и представя качествени вина с контролирано наименование за произход от сортовете Мюлер Тюргау, Пино ноар,
Гевюрц Траминер – елегантни, свежи, плодови, с индивидуален тероарен характер.
• • •

WEINSTAMM е нова модерна изба, разположена в индустриалната
зона на Шафхасен. Екип от експерти предлага голям асортимент
от продукти в няколко различни стила, включително пенливо
вино. Целта е да се удовлетворяват различни вкусове – от класика да последни модни тенденции, от свежи и плодови до структурирани силни вина. Общо 38 (19 бели и 19 червени) вина
попълват листата на фирмата. Сортовата структура включва:
Мюлер Тюргау, Пино гри, Совиньон блан, Вионие, Каберне, Мерло,
Малбек, Пино ноар, отглеждани на 8 ха лозя. От 2017 г. не се използват хербициди в половината от лозята на WEINSTAMM.

and fruity to structured strong wines. A total of 38 (19 white and
19 red) wines fill the company list. The varietal structure includes:
Muller Turgau, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Viognier, Cabernet, Merlot, Malbec, Pinot Noir, grown on 8 ha of vineyards. Since 2017 no
herbicides have been used in the half of the vineyards owned by
WEINSTAMM.
Finally, thanks to our driver Oliver Zweifel, we experienced unforgettable moments of the famous waterfall on the Rhine curve in the
Schaffhausen region. Do not hesitate, just contact Switzerland
Tourism (www.myswitzerland.com) and experience an amazing adventure.
Маргарита Христова
Margarita Hristova

И накрая благодарение на нашия водач Оливер Звайфел изживяхме
незабравими мигове на прочутия водопад на завоя на Рейн в района на Шафхасен. Не се колебайте, а просто се свържете със
Switzerland Tourism (www.myswitzerland.com) и ще изживеете едно
невероятно приключение.
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QUEEN’S WINERY HOUSE
Посетихме малкото магазинче Queen’s winery house,
претъпкано от посетители, в ботаническата градина на Балчик в разгара на лятото - магическо
място, събрало в себе си много история, културна
традиция и природни забележителности. И първата
мисъл, която идва в съзнанието Ви, когато срещнете
гостоприемната усмивка на Анна, че няма нищо случайно на този свят. Ботаническата градина в Балчик
е точното място, на което трябва да бъдат представени уникалните продукти, създадени от Анна
Колева с марката „Queen’s winery house“.
VЛ

We visited the small Queen's winery house shop, crowded
with visitors, in the Balchik Botanical Garden at the height
of summer - a magical place that brought together a lot of
history, cultural tradition and natural attractions. And the
first thought that comes to your mind when you meet
Anna's hospitable smile is that there is nothing accidental in
this world. The Botanical Garden in Balchik is the right
place to present the unique products created by Anna Koleva with the brand "Queen's winery house".

AННА КОЛЕВА - собственик, технолог, мениджър,
вдъхновител, душата и сърцето на продуктите
с марка Queen’s winery house

that everything is a special personal view, a series of events and meetings
that determine to whom and what do you want to say with the wine
that you represent. It is important for me that every product that carries
the Queen's winery house brand has its own handwriting, style and recognizable finesse.
Along the way, while I learned how to make wine, I met different peoplegood, bad, commercial and real, and many times I wondered why it was
like that. And I realized that without this palette and the balance of the
human outlook, wine does not come true and it has no soul. And the
"soul" of wine is only felt when the person who makes it realizes that he
and the wine cannot exist and be one whole without carrying that balance. Such wine makes you to remember it in the most special and important moments of your life.

ANNA KOLEVA - owner, technologist, manager, inspirer,
soul and heart of Queen's winery house products

Родена е във Варна, но е израснала в гр. Балчик. Завършила е Варненския свободен университет със специалност „Мениджмънт в международния бизнес“. В момента учи „Технология на виното“.
Опитах се да направя с нея интервю, т.е. да я огранича във въпросите си, но не се получи, защото тя просто не може да бъде поставена в никакви рамки. Защото е уникална, защото стои извън
всякакви клишета, за някои е дори странна, но това й дава възможност да създава неповторими продукти, отразяващи нейната философия, нейните усещания за това как трябва да въздейства едно
питие върху човека. Затова Ви предлагам нейната изповед.

She was born in Varna but grew up in Balchik. She graduated from Varna
Free University with a degree in International Business Management. She
is currently studying Wine Technology.
I tried to interview her, to limit her in my questions, but it didn’t work, because she simply cannot be put in any frame. Because she is unique lady,
because she stands outside all cliches, she is even strange to someone, but
this gives her the ability to create unique products that reflect her philosophy, her senses of how a drink should influence the people. So, I suggest
you to read her confession.

Aнна Колева:
„Queen’s winery house е търговската марка, създадена от нас
преди 13 години, а представителният ни магазин се намира на територията на Ботаническата градина и “Двореца“ Балчик. Много
ми се искаше да създадем специални вкусове за този малък свят и
да участвам в самия процес. Виното ме срещна с толкова интересни хора и ми помогна да изградя себе си като личност. Подари
ми нова философия и житейски мъдрости , които станаха основен
коректив в моя живот. Когато имаш цел, мечта, път или го на-

Anna Koleva:
„Queen's winery house is a trademark created by us 13 years ago, and our
representative store is located on the territory of the Botanical Gardens
and Balchik Palace. I really wanted to create special flavors for this small
world and to be entirely involved in the process. Wine met me with so
many interesting people and helped me to build myself as a person. It
gave me a new philosophy and wisdom of life, which has become a major
corrective in my life. When you have a goal, a dream, a path, or call it what
you want, you understand that even in wine making, you cannot be alone,
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речете, както искате, разбираш, че дори в правенето на вино не
можеш да бъдеш сам, че всичко е замисъл, низ от събития и срещи,
които определят кой си и какво искаш да кажеш с виното, което
представяш. За мен е важно всеки продукт, които носи марката
Queen’s winery house да има свой почерк, стил и разпознаваем
финес.
По пътя си, докато се учех как се прави вино, срещнах различни хорадобри, лоши, комерсиални и истински и много пъти се питах защо
е така. И осъзнах, че без тази палитра и баланс на човешкия мироглед виното не се получава истинско и то няма душа. А “душата“
на виното се усеща единствено когато човекът, който го прави,
осъзнае, че той и виното не могат да съществуват и да бъдат
едно цяло, без да носят в себе си този баланс. Такова вино те кара
да си спомниш за него в най-специалните и важни моменти от живота ти.
Ние отглеждаме близо 25 декара Пино ноар и Сира в община Балчик, с. Царичино. Пътят от изкупуването на малките парчета
земя, засаждането на лозите и първото винифициране в новата
ни винарна в гр. Балчик беше дълъг, изпълнен с подводни камъни,
сълзи от отчаяние и надежда, че има смисъл от всички преминати
препятствия. И днес, когато мисля над на вашите въпроси, осъзнах , че благодарение на виното и моята мечта аз израснах и видях
света с нови очи. Уча се да бъда смирена, да понасям по-леко критиките, да не се страхувам да греша, да имам различно мислене, да
обичам страната си и всички хора - добри или лоши, които ми помогнаха да стигна до тук. Защото виноправенето за мен е баланс
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между енергия, етер, природа и състояние на душата.
Кое е виното, с което се гордея най-много? На този въпрос ми е изключително трудно да отговоря. За мен всички са еднакво ценни
и необикновени. Живеем в епохата на технологиите, на неограничените възможности, на социалните мрежи. В контактите, благодарение на които България и Балчик се оказват на един клик
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We grow nearly 2,5 ha of Pinot Noir and Syrah in the municipality of
Balchik, the village of Tsarichino. The hard way from buying small pieces
of land, planting vines and first vinifying in our new winery in Balchik was
a long one, filled with pitfalls, tears of despair and hope that it makes
sense of all the obstacles passed. Today, thinking about your questions, I
realized that thanks to wine and my dream, I grew up and saw the world

разстояние от всяка точка на света, оставям на всеки ваш почитател да прецени кой необикновен вкус от Queen’s winery house
му е интересен и иска да опита. И ако дори един човек, след като
разгледа сайта ни, реши да покаже на любимите си хора този райски кът, откъдето идва нашето интересно вино, това е най-голямата награда за мен. А ние имаме какво да покажем, с какво да се
гордеем и с радост ще го поздравим с „Добре дошъл!“.
Можете да опитате нашите вина и високо алкохолни напитки в
магазина ни Queen’s winery house в Ботаническата градина в Балчик, а да си ги поръчате чрез онлайн магазина ни. Не се продават
никъде другаде. Някои от тях нямат аналог: плодово вино от диня,
винени аперитиви с мед, с бадеми, с българска роза, аперитив за
шоколад със сини сливи, снежно вино, дижестив от пъпеш, десертно вино с опушен послевкус, ракия от тиква , сироп от смокини, сироп от роза, отлежало бренди, вино от стафидирано
грозде от късен гроздобер, плодово вино от замръзнали ябълки, пикантно вино за дивеч, плодово вино от арония и много други.
В изложбената ни зала е подредена и колекцията ни „Уникати“ –
енотечни вина, ракии, брендита и ликьори на български производители. Особено се гордеем с експонатите си от 1878 година, с
Мавруд от 1945 и 1965 година, Гъмза реколти 1894 и 1909, бренди
шaртрьоз, и коняк и мастика, отлежавали повече от 80 години.
Посетете ни и ще ви разкажем тяхната история.
В навечерието на най-светлите Християнски празници искам да се
обърна към всички почитатели на вашето прекрасно списание:
Всеки един от Вас е изключително важен за българското вино.
Всеки един от Вас може да бъде посланик на производителите от
България, техен коректив и вдъхновител за производството на
уникални продукти. Защото всичко започва от нас и заедно можем
да накараме звездата на българското вино, независимо от кого е
произведено, да блести още по-ярко на международната сцена.
Потърсете ни на: /Find us at: https://queenswinehouse.com/

with new eyes. I learn to be humble, to be lenient with criticism, to not be
afraid to make mistakes, to have different thinking, to love my country and
all the people - good or bad, who helped me. For me, wine making is a
balance between energy, ether, nature and the state of the soul.
What is the wine I am most proud of? I find it extremely difficult to answer this question. To me, all our wines are equally valuable and extraordinary. We live in an era of technology, of unlimited opportunities, of social
networks. In the contacts that make Bulgaria and Balchik one click away
from anywhere in the world, I leave it to your readers to judge which unusual taste of Queen's winery house is interesting and he wants to try. And
if even one person, after browsing our site, decides to show his friends this
paradise where our interesting wine comes from, this is the biggest prize
for me. And we really have something to show, something to be proud of
and we will meet everybody with "Welcome!".
You can taste our wines and spirits at our Queen's winery house shop in the
Botanical Garden in Balchik and order them through our online store. They
are not sold anywhere else. Some of them have no analogues: fruit melon
wine, wine aperitifs with honey, almonds and Bulgarian rose, aperitif for
chocolate with plums, snow wine, digestive from melons, dessert wine with
smoked aftertaste, pumpkin brandy, fig syrup, rose syrup, aged brandy, late
harvest wine, fruit wine from frozen apples, spicy wine for game menu,
fruit wine from aronia and many others.
Our collection "Unique" - enotec wines, brandy, brandy and liqueurs of Bulgarian producers are arranged in our exhibition hall. We are especially
proud of our exhibits from 1878, with Mavrud from 1945 and 1965, Gumza
1894 and 1909, brandy, sherry, cognac and mastica, aged more than 80
years. Visit us and we will tell you their story.
On the eve of the holiest Christian holidays, I would like to address all the
readers of your wonderful magazine: Each one of you is extremely important for Bulgarian wine. Each of you can be an ambassador of the Bulgarian
winemakers, their corrective and the inspiration for the production of unique
products. Because it all starts with us and together we can make the star of
Bulgarian wine to shine even brighter on the international stage.
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senses WITHouT
Сетива Без граници Borders
За 18-а поредна година Салонът на
виното посрещна почитателите
на виното и спиртните напитки
в ИнтерЕкспо център в София.
Този път обаче организаторите направиха изданието изключително
богато, вълнуващо и запомнящо се.
VЛ
For the 18th year Salon du Vin welcomed
wine and spirits professionals and connoisseurs at InterExpo Center in Sofia.
This time, however, the organizers made
the event extremely rich,
exciting and memorable.

Дворецът и Ботаническата градина в Балчик, обединени в архитектурно-парков комплекс, са късче земен рай и задължителен за
посещение туристически обект по Северното българското Черноморие. Комплексът възниква като лятна резиденция на румънската
кралица Мария (1875–1938). Дворецът е дело на италиански архитекти, а началото на изграждането на резиденцията започва през
1924 г. Една от първите построени сгради е вилата на кралицата
„Tenha Yuvah” (самотното, уединеното гнездо). През следващите
години се изграждат нови самостоятелни вили, православен параклис, нимфеум, вътрешни дворове в мавритански стил, традиционна възрожденска къща и чешми, украсени с изящни мраморни
медальони с митологични персонажи. В архитектурата се преплитат старобългарски, готически, ориенталски и мавритански елементи. Оформят се и много градини, в които също се усеща
влиянието на различни култури, стилове и вярвания. Този еклектичен стил се дължи на румънската кралица – последовател на бахайската религия. Резиденцията е завършена през 1936 г., а кралица
Мария умира две години по-късно. Като част от резиденцията през
1926 г. швейцарският ботаник Жул Жани проектира и изгражда парков комплекс. 29 години по-късно Софийският университет „Св. Кл.
Охридски” създава на това място ботаническа градина с площ 65
дка. Днес тук се отглеждат над 2500 растителни видове от 85 семейства и над 800 рода, като тук се разполага втората по големина след Монако колекция от едрогабаритни кактуси в Европа.
Интересната история в съчетание с великолепната ландшафтна
архитектура прави мястото уникално като дух и атмосфера.
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The Palace and the Botanical Garden in Balchik, united in an architectural park complex, are a piece of earth paradise and a must-visit
tourist site on the Northern Bulgarian Black Sea coast. The complex
emerged as a summer residence of the Romanian Queen Maria
(1875–1938). The palace is the work of Italian architects, and the beginning of the construction of the residence began in 1924. One of
the first buildings was the villa of Queen "Tenha Yuvah" (the lone, secluded nest). In the coming years, new detached villas, an Orthodox
chapel, Moorish-style courtyards, a traditional Revival house and
fountains decorated with exquisite marble medallions with mythological characters were built. Old Bulgarian, Gothic, Oriental and
Moorish elements interweave in the architecture. Many gardens are
also being formed, in which the influence of different cultures, styles
and beliefs is also felt. This eclectic style is due to the Romanian
queen, a follower of the The Baha'i Faith. The residence was completed in 1936, and Queen Mary died two years later. As a part of
the residence, in 1926 the Swiss botanist Jules Jeanny designed and
built a park complex. 29 years later Sofia University “St. Kliment
Ohridski ” creates a botanical garden of 6,5 ha. Today, over 2,500
plant species of 85 families and over 800 genera are grown here,
with the second largest collection of large-scale cactuses in Europe
after Monaco. The interesting history combined with the magnificent landscape architecture make the place unique in spirit and atmosphere.
Маргарита Христова
Margarita Hristova

„Сетива без граници“ – някои го нарекоха платформа, други
събитие, трети съпътстваща програма. А то в същност
беше началото на нов етап в историята на изложението –
модерно, креативно, оригинално. Като се започне от успешната рекламната кампания и се стигне до изпълнената с емоции съпътстваща програма. Една вълнуваща провокация на
сетивата под формата на "нощна разходка" с дегустация на
вино, шоколад, кафе и различни гурме храни – това предложи
„Сетива без граници“ в една от вечерите на Салона на виното
тази година.
Под светлината на прожекторите застанаха виното и емоцията, която то създава, представено чрез богата програма
от майсторски класове и професионални дегустации. Специалисти и ценители имаха възможността не само да се информират за актуалните продукти и тенденции в производството
на вино в България, но и да се потопят в многообразието от
емоции, които представените селекции вина провокират. На
майсторските класове, водени от сомелиер Живко Енчев, участниците се запознаха с особеностите на българските вина от Северозапада, Тракия и Дунавската равнина. Съчетаването на
виното със сирене и шоколад беше представено съвместно с
Асоциацията на млекопреработвателите в България и на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите и с подкрепата на сдружение „Лоза и вино“. Дегустирани бяха над 35
вина, предоставени от участниците в изложението.

Senses without Borders - someone called it a platform, others an
event, and third a support program. In fact, it was the beginning of
a new stage in the history of the exhibition - modern, creative, original. Starting with the successful ad campaign and getting to the
emotion-packed support program. An exciting provocation of the
senses in a "night walk" tasting of wine, chocolate, coffee and a variety of gourmet foods was suggested by Senses without Borders
Salon du Vin this year.
Under the spotlight came the wine and the emotion, presented in a
rich program of master classes and professional tastings. Experts and
connoisseurs had the opportunity not only to be informed about the
current products and trends in the Bulgarian wine sector, but also to
immerse themselves in the variety of emotions that the presented
wine selections provoke. The participants got acquainted with the
peculiarities of the Bulgarian wines from the Northwest, Thrace and
the Danube Plain during the master classes, led by sommelier Zhivko
Enchev. The combination of wine and cheese and wine and chocolate
was presented jointly with the Association of Dairy Processors in Bulgaria and the National Branch Union of Bakers and Pastries and with
the support of the Vine and Wine Association. More than 35 wines,
provided by the exhibitors, were tasted.
The performance of Todoroff winery and Chef Rady Stambolov “Wine,
Music and Chocolate” turned into an extremely attractive event. But
not chocolate was the sensation in this incredible mix, but the music.
Ivan Todoroff personally presented 6 of his wines in combination with

27

В изключително атрактивно събитие се превърна презентацията на ВИ „Тодоров“ и шеф Ради Стамболов „Вино, музика и
шоколад“. Не шоколадът обаче беше сензацията в това невероятно съчетание, а музиката. Лично Иван Тодоров представи 6 свои вина в комбинация с подбрани лично от него
музикални произведения. Всеки от участниците в този майсторски клас стана част от специален проект на избата, в
който музиката и виното се свързват и взаимно допълват,
оставяйки траен спомен за едно изключително преживяване.
За първи път в програмата на Салона на виното беше
включена презентация на ракия, водена от д-р Николай Бакалов. Представени бяха 3 изключителни продукта на Дестилерия Исперих - КАЙСИЕВА РАКИЯ специална резерва, наградена
със златен медал на Spirits Selection by CMB 2019, ДЮЛЕВА РАКИЯ
premium reserve и СЛИВОВА РАКИЯ premium reserve.
"Сетива без граници" впечатли и със своята визия. Още преди
първото си издание тя бе избрана за първи подгласник на победителя в тазгодишното издание на Международния конкурс
за панаирен плакат. Престижната надпревара, единствена в
света, се организира по инициатива на Международния панаир
Пловдив в партньорство с Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI). В 23-ото му издание се състезаваха 50 плаката на изложбени центрове от 14 държави.
Конкурсът демонстрира развитието на графичния дизайн и
уникалните визуални решения, чрез които се популяризират
изложбени събития.

28

selected musical pieces. Each of the participants in this master class became a part of a special project of the cellar, in which music and wine
are connect and complement each other, leaving a lasting memory for
an exceptional experience.
For the first time, a Rakiya presentation was included in the Salon du
Vin program, led by Dr. Nicolay Bakalov. There were presented 3 exclusive products of Isperih Distillery - APRICOT RAKIYA special reserve,
awarded with gold medal of Spirits Selection by CMB 2019, QUEENS
RAKIYA premium reserve and PLUM RAKIYA premium reserve.
Senses without Borders impresses with its vision as well. Even before
its first edition, the poster was selected as the first runner-up of the
winner of this year's edition of the International Fair Poster Contest.
The prestigious rating, the only one in the world, is organized at the
initiative of the International Fair Plovdiv in partnership with The
Global Association of Exhibition Industry (UFI). 50 posters of exhibition centers in 14 countries competed in its 23rd edition. The competition demonstrates the development of the graphic design and
the unique visual solutions for promotion of exhibition events.
Маргарита Христова
Margarita Hristova
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