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МАДЛЕНА КУЗМАНОВА
Енолог на 2021
Уважаеми читатели,

Dear readers,

Измина още една напрегната, тревожна и пандемична година.
Наред с пандемията и независимо от нея обаче природата направи своята заявка за „ново нормално“, проявяващо се през все
по-ярко открояващите се климатични промени.

Another intense pandemic year full of uncertainty has gone by. Along
with the pandemic and in spite of it, Mother Nature manifested her
own “new normal” through the increasingly dramatic and ever more
frequent forms of climate change.

Реколта 2021 г. в България дойде след променливи климатични
условия. През първата половина на лятото и в Северна, и в
Южна България паднаха интензивни валежи, придружени от
ветрове и градушки, които нанесоха поражения по лозите – разкъсване на листата, удари по леторастите и прекършването
им, намаляване на добива и качеството, понякога и загиване на
части от лозите.

Highly variable weather conditions affected the 2021 Bulgarian grape
harvest. During the first half of the summer, heavy rains fell in both
Northern and Southern Bulgaria, accompanied by winds and hails,
damaging the vines – tearing off leaves, hitting and breaking off
shoots, reducing the yield and its quality, and sometimes even causing the death of portions of the vines.

През втората половина на лятото и началото на есента започна засушаване, съчетано с висока температура на въздуха и
силно слънцегреене, което на места предизвика слънчев пригор
по зърната. В резултат на високите температури на въздуха
(до около 43°С – 45°С) и липсата на валежи, температурата на
почвата на дълбочина 30 см достигна до 30°С – 33°С. В повечето райони обаче качеството на гроздето бе много добро,
което е предпоставка за производство на висококачествени
бели и червени вина.

In the second half of the summer and at the beginning of autumn,
a drought began, combined with high air temperatures and intense
sunshine, which in some places caused sunburn to the grapes. As a
result of the high air temperatures (up to about 43°С – 45°С) and
the lack of precipitation, the soil temperature at a depth of 30 cm
reached 30°С – 33°С. In most areas, however, the quality of the
grapes was very good, a good prerequisite for the production of highquality white and red wines.

След тежката 2020 г, в която бяха отменени всички събития
за презентация на вино и спиртни напитки, 2021 г. беше по-благосклонна. Макар че се наложи да се спазват строги епидемиологични мерки, бяха проведени емблематични събития като
Wine Fest в София, Rose Wine Expo в Казанлък, Балкански фестивал но виното, Фестивал на ракията и спиртните напитки,
Салон на виното, DiVino Taste, Дефиле на младото вино. Стартира и една нова инициатива – Международен ден на Мавруда 26 октомври.
На този нелек фон на търговията с вино и спиртни напитки
наши продукти спечелиха отличия на престижни световни конкурси, които им позволиха да затвърдят и разширят позициите
си на световния пазар, тъй като любителите на виното откриха качествените български вина, предлагани на добра цена.
Това отвори врати за най-добрите образци.
Каква ще бъде 2022 г. никой не знае, но нека си пожелаем тя да
е мирна, плодородна и добра година във всяко едно отношение.
Нека любимите ни хора да са с нас! Нека доброто да побеждава
винаги!

After a difficult 2020 when all wine and spirits events were cancelled
2021 was more favourable. Although epidemiological safety measures had to be taken, significant events such as the Wine Fest in Sofia,
the Rose Wine Expo in Kazanlak, the Balkan Wine Festival, the Rakia
and Spirits Fest, the Wine Salon, the DiVino Taste, and the Young
Wine Parade all took place. A new initiative has been launched – International Mavrud Day – 26 October.
Amid these challenges facing the wine and spirit trade, our products
won awards in prestigious world competitions which allowed them
to strengthen and expand their presence in the world market as wine
lovers discovered quality Bulgarian wines offered at affordable prices.
This opened the door to our best wines.
No one knows what lies ahead but may 2022 bring us peace, prosperity and success in all walks of life. Let’s enjoy life with our friends
and family! May goodness always prevail!
God bless us!

Бог да ни пази!
Екипът на BGLand of Wine
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The team of Bulgaria – Land of Wine

MAGDALENA
KUZMANOVA
2021’s Oenologist of
the Year
Мадлена Василева Кузманова , родена е на 02.08.1973 г.
в гр. Видин. През 1991 г. завършва средно образование
в ЕСПУ „Димитър Благоев” в гр. Видин. През 1996
се дипломира като инж.-технолог във ВИХВП гр. Пловдив специалност „Вино и високоалкохолни
напитки”. От 1996 до 1998 г. работи като технолог
в „Новоселска Гъмза” АД - гр. Видин, а от 1998 до
1999 г. - във ВИ „Розова долина” - гр. Баня, Карловско.
От 2005 и до момента съм технолог
във Винарска изба „Копса“, гр. Клисура
VЛ

Madlena Vasileva Kuzmanova, was born on August 2, 1973
in the town of Vidin. In 1991 she graduated from Dimitar
Blagoev Secondary School in Vidin. In 1996 she graduated
as an oenologist from HIFI (University of food technology) in the town of Plovdiv, specialty “Wine and spirits”.
From 1996 to 1998 she worked as an oenologist for
“Novoselska Gamza” AD - Vidin, and from 1998 to 1999 for “Rose Valley” winery - Banya, Karlovo region. Since
2005 she is an oenologist of “Kopsa” winery, Klisura.
Какво означава за Вас приза „Енолог на годината 2021”?

What does the Oenologist of the Year 2021 award mean to you?

За мен да съм енолог на годината е огромно признание и през 2022
г. с гордост ще нося тази награда. Призът „Енолог на годината“ е
голяма отговорност и показва високата оценка на хората, които
работят в нашия бранш, както и на тези, които са ме номинирали.
Това е признание за мен като енолог, колега и приятел. За мен беше
изненада, но изключително приятна, свързана с много обаждания,
коментари и поздравления.

Being honoured as Oenologist of the Year is a huge recognition for me
and I will bear this title with lots of pride throughout 2022. The Oenologist of the Year award is a huge responsibility and it shows that
people working in our industry and those who have nominated me
truly appreciate my work. I believe that it is more than recognition for
me as an oenologist, but also as a colleague and friend. It was a very
pleasant surprise for me, and I got loads of phone calls, comments and
congratulations.

Имайки възможността да познавам лично повечето от номинираните колеги, аз изпитах много положителни чувства и вълнения
първо от номинацията и, разбира се, от факта, че бях избрана сред
толкова доказали себе си енолози и отлични професионалисти в нашата област.

Since I know most of the nominated colleagues personally, I experienced
so many positive emotions and excitement, first because of the nomination and then, because I was chosen among so many oenologists with
proven expertise and excellent professionals in our industry.
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Как решихте да учите за енолог? Имате ли в семейството традиция във винопроизводството?

How did you decide to study to become an oenologist? Does winemaking run in your family?

Аз съм израснала в един от най-древните лозаро-винарски райони Северозападна част на България - с. Ново село Видинско. Традиция в
моето семейство беше годишно да се произвеждат над 2000 литра
вино от собствени лозя от сортовете Гъмза, Мерло и Каберне Совиньон. И така през 1991, след завършването на гимназия във Видин,
изборът ми беше лесен - кандидатствах и бях приета във ВИХВП специалност "Вино и вискокоалкохолни напитки". Във втори курс станах
стипендиант на "Новоселска Гъмза" АД - гр. Видин.
Дипломирах се като инж.-технолог през 1996 г. в един от най-силните
випуски в бранша - над 70 % от моите колеги работят като енолози,
консултанти и търговци във винарството. Поддържаме много
топли приятелски отношения - чуваме се и се виждаме често.

I grew up in one of the oldest wine-growing regions, the North-western
part of Bulgaria, in the village of Novo Selo, Vidin region. It was a family tradition to produce over 2000 litres of wine every year from our own
vineyards featuring the Gamza, Merlot and Cabernet Sauvignon varieties. In 1991, after graduating from high school in Vidin, my choice was
easy – I applied and was admitted to the Higher Institute of Food and
Flavour Industries, majoring in Wine and Spirits Technology. In my second
year, I was awarded a scholarship by Novoselska Gamza AD, Vidin.
I graduated as a chemical engineer in 1996 in the most successful graduating class in the industry – over 70% of my colleagues now work as
oenologists, consultants and wine suppliers. We maintain a warm and
friendly relationship – we keep in touch by phone and we see each
other often.

Кой е първият ярък спомен от професионалната ви кариера?
Първият ми ярък спомен беше първата ми гроздоберна кампания в избата в с. Ново село - свързан е с много емоции, вълнения и въпроси.
Пристигаше огромно за моите представи количество грозде. Работехме до късно през нощта. Комуникирах с по-опитните колеги и,
разбира се, като "новобранец" трябваше да бъда и на кантара,
където приемах и окачествявах гроздето. Всичко приключи успешно
и се получиха добри вина. Паралелно с гроздобера бутилирахме и правехме износ - беше динамично и напрегнато, но ми допадна.
Какво означава да си енолог в България?
Първото и основно условие според мен, за да си енолог в България,
е да изпитваш огромно уважение и любов към лозата като свещено
растение, което ни дарява най-ценния плод – гроздето, от което
ние правим омайната напитка - вино. За длъжността на енолога
освен енологичните умения е необходимо да имаш и познания в лозарството, административни и организационни качества, да познаваш законодателството, да водиш отчетност, да следиш
тенденциите в маркетинга и рекламата.
Кои са по-добри – мъжете или жените енолози според Вас?
Нашата професия е интересна, разнообразна, динамична и това е
една от причините да е предпочитана и от двата пола, но найважното според мен е да харесваш и обичаш това, което правиш,
да искаш да експериментираш и да надграждаш.
В „Шато Копса“ аз работя с моя съпруг Ангел Кузманов, който също е
енолог. В България това е доста често срещано и още веднъж потвърждава факта, че мъжете и жените енолози се допълват в тази
професия. Дългите работни дни, без почивка по време на гроздоберните кампании, отсъствие от дома повече от 2 месеца - това се
приема много по-нормално и по-спокойно от семействата енолози,
защото те разбират важността на този момент за бъдещото вино.
Изисква ли професията ви жертви в личен план? Струва ли си?
В личен план времето никога не стига. Град Клисура, избата на
Шато Копса - работното ни място - е на 100 км от гр. Пловдив,
където живеем, и на ден пътуваме почти 3 часа, но това е характерно за нашата професия - винарните са винаги далеч от градовете и всички колеги пътуват много.
По време на гроздоберните кампании се работи по 60-70 дни без
почивка и с удължен работен ден и губиш ориентация за времето
и цялата ти концентрация се насочва към приетото грозде и
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What was your first vivid memory from your professional career?
My earliest vivid memories are from my first grape harvesting campaign
in the winery in Novo Selo. They are associated with many emotions, excitement and questions. A huge harvest of grapes arrived from the vineyards. We worked until late at night. I communicated with my more
experienced colleagues and naturally, as a “newbie”, I had to be at the
weighing scales where I accepted and evaluated the grapes. Everything
ended well and we produced some really good wine. In parallel with the
grape harvesting, we bottled and exported wine – it was a dynamic and
stressful period, yet I liked it.
What does it mean to be an oenologist in Bulgaria?
In my opinion, the most important condition to become an oenologist
in Bulgaria is to show immense respect and love for the vine as a sacred
plant that gives us the most valuable fruit – the grapes from which we
make this enchanting drink – wine. For the position of oenologist, in addition to oenological skills, it is also necessary to be knowledgeable in viticulture, have good administrative and organisational skills, know the law,
keep accounting records, keep track of marketing and advertising trends.
In your opinion, who is better – male or female oenologists?
Our profession is interesting, multifaceted, and dynamic and this is one
of the reasons why it is preferred by professionals of both sexes, but in
my opinion, the most important thing is to enjoy and love what you do,
try new things and grow professionally.
I work in Château Copsa with my husband Angel Kuzmanov who is also
an oenologist. This is quite common in Bulgaria and it confirms that men
and women complement each other in this profession. Long working days,
not a single day off during the grape harvesting campaigns, being absent
from home for more than 2 months are embraced with greater ease and
understanding by families where both spouses are oenologists because
they understand the importance of this moment for the future wine.
Does your profession require personal sacrifices? Is it worth it?
Personally, I believe that time is never enough. Our workplace – the
Château Copsa winery in Klisura, is located 100 km from Plovdiv, where
we live, and we commute almost 3 hours every day, but this is common
in our industry – wineries are usually located far from the cities and all
colleagues have a long work commute.
During the grape harvesting campaigns, we work longer hours for 60-70
days without a single day off. We lose track of time and our entire focus
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правилния избор и подход за преработката му, но пък от друга
страна, по време на винените фестивали, изложения и презентации се срещаме с много колеги, критици, журналисти и любители и
тогава получаваме реална оценка за труда, който сме положили.
Най-добрите ми приятели са хора, които също правят вино като
нас. Семейните ни приятели също са енолози или хора, свързани с
виното. Първоначално ни свърза дегустацията и оценяването на
вината, а после, разбира се, намерихме много общи интереси, но
винаги хубавото виното ще си остане в основата на всичко.
В България енолозите си помагаме много, винаги когато можем. Ние
работим в различни изби, с различно оборудване и суровини и изникват проблеми и въпроси от всякакво естество, с които не сме
се сблъсквали до сега, и тогава помощта на колегата-енолог е от изключително значение.
Спокойно мога да кажа, че ако сега ми се налага да избирам с какво
да се занимавам, пак бих избрала тази професия, защото тя ми е
дала много моменти на гордост, приятни изживявания, приятели
и предизвикателства.
Положихте ли Дионисиева клетва пред своите колеги? С какви
чувства се връщате към този спомен? Какво е за Вас ?
За всеки енолог, положил Дионисиевата клетва, този ден е бил празник и незабравим момент. Така беше и за мен - бала на „Винария“
през 1997 г. Много тържествено и запомнящо се преживяване. Дионисиевата клетва е морален стожер - кодекс, който трябва да се
спазва от нас енолозите, ако желаем да се развиваме и да създаваме
вина, с които да се гордеем.
В коя област на винопроизводството се чувствате най-силна?
Имате ли поводи за гордост?
Винопроизводството е дълъг и последователен процес - от грижите за лозята до бутилката вино. Всеки един от тези етапи
трябва стриктно да се следи, за да се получи желаният резултат.
Двамата с Ангел сме ангажирани с технологията - от приемането
на гроздето в избата до бутилирането на готовото вино - взаимно се допълваме, обсъждаме и коригираме. Всяка кампания експериментираме, правим своите изводи и така мисля, че успяваме да
надграждаме година след година. Може би купажирането и финализирането на вината са ми любим етап от технологията.
Кое смятате за свой най-голям успех в кариерата Ви до сега?
На 01.04.2005 г. година стартирахме работа заедно с моя съпруг в
проекта „Шато Копса“. Заедно с нашия собственик, г-н Минков, си
поставихме предизвикателството и задачата да развием и популяризираме древния български сорт Червен Мискет, отглеждан в
красивата Розова долина от векове. Да покажем, че от този малко
позабравен в миналото сорт може да се произведе качествено бяло
вино. И днес, 17 години по-късно мисля, че сме изпълнили тази мисия,
за да могат нашите клиенти и винолюбители от цяла България да
се наслаждават на 100% автентичен "Карловски мискет " в брандовете - "AXL Мискет" и "Зейла Мискет".
Следващото успешно начинание стартирахме през 2011 г. с първата
винификация на вино от сорт Совиньин блан - серия " Арлекино ", реколта 2011 г. През годините вината от този сорт ставаха все по-модерни и по-популярни на българския пазар, а ние като енолози
трябваше в максимална степен да изучим особеностите на този
сорт, неговите характеристики както в лозарските стопанства по
отношение на агротехниката, така и технологичните му качества.
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falls on proper grape selection and the approach to its processing. On the
other hand, during the wine festivals, exhibitions and presentations, we
meet many colleagues, wine critics, journalists, and wine lovers and our
work is judged on its own merits.
My best friends are people who also make wine, just like us. Our family
friends are also oenologists or people related to the wine industry. Initially, we bonded on wine tasting and evaluation, and then, naturally,
we found many other common interests, but good wine remained at
the heart of everything.
In Bulgaria, we oenologists help each other a lot, whenever we can. We
work in different wineries, using different equipment and raw materials, we encounter various problems and questions that we have not encountered before, and at such a time, some help from a fellow
oenologist is extremely important.
I will be honest – if I could start over again, I would pick the same career
because it has given me many moments of pride, pleasant experiences,
good friends and challenges.
Did you take the Dionysus oath in front of your colleagues? What
feelings does this memory evoke in you? What is the Dionysus oath
for you?
For every oenologist who had taken the Dionysus oath, this moment is
unforgettable. It was a very special moment for me, too – the Vinaria
Ball in 1997 was a solemn ceremony and a memorable experience. The
Dionysus oath is an ethical pillar – a code of conduct that we oenologists
must follow if we want to improve our skills and create quality wines we
can be proud of.
What part of the wine production process does your strength lie in? Do
you have reasons to be proud?
Winemaking is a long, stage-based process – from vineyard care to the
bottle of wine. Each of these stages must be strictly monitored in order
to obtain the desired outcome. Angel and I are both involved in technology – throughout the whole process, from the grape selection in the
winery to the bottling of the ready wine, we complement each other, discussing and making changes. During every grape harvesting campaign,
we experiment, draw our conclusions and as a result, I believe we are
improving with each passing year. Wine blending and the final stage of
winemaking are probably my favourite technology stages.
What do you believe to be your greatest success in your career so far?
On 1 April 2005, my husband and I started working on the Château
Copsa project. Together with our owner, Mr Minkov, we set ourselves
the challenge to develop and promote the ancient Bulgarian variety
called Red Muscat which has been grown in the beautiful Rose Valley for
centuries. We wanted to show that this previously slightly overlooked variety can produce high-quality white wine. Today, 17 years later, I believe
we have completed this mission so our customers and wine lovers all of
Bulgaria can enjoy 100% authentic Karlovski Misket branded as AXL
Misket and Zeyla Karlovo Misket.
We launched the next successful initiative in 2011 with the first vinification of wine from the Sauvignon blanc variety – the Arlecchino series, a
2011 grape harvest. Throughout the years, the wine of this variety kept
getting more and more popular and fashionable on the Bulgarian market, and we, as oenologists, had to learn the most minute specifics of this
variety in terms of vineyard equipment and technological properties.
Today, we produce four different brands of Sauvignon blanc from five

И ето днес произвеждаме четири бранда Совиньон блан от пет различни масива - "Шато Копса Совиньон блан Левски винярд",
"Шато Копса Совиньон блан, сингъл винярд", "Арлекино Совиньон
блан" и "Зейла Совиньон блан".
Какво очаквате от професията в личен план?
Всяка една кампания е нова начало - подход и избор на стратегия за
реколтата. За да се развиваме и изненадваме нашите клиенти,
всяка година си поставяме нови цели - нов сорт, нова технологии
или експеримент. Много е забавно и интересно, но и отговорно.
На кого искате да благодарите за изграждането Ви като енолог?
Първо искам да благодаря на моите преподаватели в УХТ (ВИХВП),
катедра „Вино и високоалкохолни напитки", които успяха да ни накарат да се влюбим в нашата специалност, както и на колегите ми
от випуск 1996 г., с които бяхме много задружни в процеса на обучение и останахме приятели за цял живот.
Благодаря на инж. Георги Гидов и Златко Петков, които ме приеха
като млад и неопитен енолог в "Новоселска Гъмза" АД - Видин, както и
на колегите ми от ВИ "Розова долина" в гр. Баня. В тези две винарни
видях разликата между Северна и Южна България както по отношение
на технология , така и по отношение на сортовото разнообразие.
След като започнах в „Шато Копса“, мисията ми като енолог стана
по-комплексна - трябваше да се развивам в различни сфери, което

different vineyards – Château Copsa Sauvignon Blanc Levski Vineyard,
Château Copsa Sauvignon Blanc Single Vineyard, Arlecchino Sauvignon
Blanc, and Zeyla Sauvignon Blanc.
What do you expect from your profession and in your private life?
Each campaign is a new start with the implementation of a new approach and selection of a harvest strategy. In order to develop our wine
brand and keep surprising our customers, we set new goals every
year – introduce a new variety, new technologies, or experiments. It is
interesting and fun, but also a big responsibility.
Whom would you like to thank for your growth as an oenologist?
First of all, I would like to thank my professors at the Higher Institute of
Food and Flavour Industries, Department of Wine, who managed to
make us fall in love with our major, as well as my colleagues from the
class of 1996 – we became so close during the learning process and we
remained friends for life.
I would like to thank eng. Georgi Gidov and Zlatko Petkov who welcomed me as a young and inexperienced oenologist at Novoselska
Gamza AD in Vidin, as well as my colleagues from the Rose Valley Winery in the town of Banya. In these two wineries, I saw the difference between Northern and Southern Bulgaria, both in terms of technology and
grape variety diversity.
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беше ново за мен. Това беше свързано с много срещи, дискусии и дегустации, за да начертаем правилната линия в дългосрочен план. С
огромна благодарност искам да спомена д-р Неда Проданова - един
от най-изтъкнатите специалисти по огранолептичен анализ и маркетинг в България за съвместната ни работа.
Но основополагащо е доверието, което получихме с Ангел и вече
17 години получаваме от нашия собственик г-н Минко Минков и цялото му семейство - дъщеря му Петя Минкова, синът му Иван Минков и съпругата му Иванка Минкова – времето и възможностите за
професионалното ни развитие и творческата свобода, която
имаме за да работим, експериментираме и усъвършенстваме марката „Шато Копса“.
В избата в гр. Клисура работим с отлично подготвени и отдадени
на каузата хора, на които можем да разчитаме. Търговският ни
екип, колегите от хотелския комплекс “Шато Копса” също са много
всеотдайни и добри професионалисти.
Какво бъдеще предвиждате за българското лозаро-винарство?
Има надежда за българското лозаро-винарство с оглед на това, че избите в България са много добре оборудвани и продължават да се дооборудват с помощта на проекти от ЕС, въвеждат се съвременни
технология и практики, което води до повишаване на качеството и
имиджа на българското вино извън границите на страната. Провеждането на професионални, ежегодни и обучителни семинари от Съюза
на енолозите в България е от голяма полза за всички енолози в страната да се запознаят с най-новите тенденции и научни разработки в
нашия бранш. Надеждата ми е свързана с това държавата да развива
лозаро-винарския отрасъл приоритетно и да застане зад него найвече по отношение на маркетинга и популяризирането му на международните пазари. Браншовите организации трябва да бъдат
по-активни и винарните да бъдат представени на местно ниво, защото това носи духа на района и впечатлява туристите.
Какво мислите за винарския туризъм у нас?
Винарският туризъм в България, от една страна, е начин за по-бърз
и широкообхватен начин за една винарна да популяризира и реализира своите продукти. От друга страна, любителите на виното
имат възможност да усетят разликата в бита и стила на различните винарни в един лозаро-винарски район. Хубавото вино се съчетава с подходяща храна на запомнящо се място - ресторант или
хотелски комплекс - това е правилният начин за развитие на винарски туризъм в България.
Ние бяхме сред първите в страната , които развихме стратегия за
винарски туризъм в България. През 2008 г. се откри комплексът
"Шато Копса" (https://copsa.bg/), разположен сред нашите лозови масиви, чиято архитектура и разположение следва канона на замъците
от Ранното средновековие - внушителен каменен градеж върху възвишение с овални кули в четирите края на основното тяло.
И в момента сме любима винена дестинация за посещение, дегустации и отдих на клиенти от цялата страна и чужбина.
Бихте ли напуснали България, за да се реализирате в други винарски страни?
В последните години пътуваме и посещаваме различни винарски
държави и техните изби. Запознаваме се с нови сортове и технологии. Надграждаме и разширяваме познанията си в нашата област.
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After I started working at Château Copsa, my mission as an oenologist
became more complex – I had to improve my skills in different sectors of
the wine industry, so everything was new to me. Many meetings, discussions and tastings were held in order to choose and execute the right
long-term strategy. I would like to express my sincere gratitude to Neda
Prodanova, PhD, one of the most prominent experts in organoleptic
analysis and marketing in Bulgaria for her collaboration.
But for Angel and I, the most important thing is that we gained the trust
of our owner Mr Minko Minkov and his whole family – his daughter
Petya Minkova, his son Ivan Minkov and his wife Ivanka Minkova, a trust
we have stayed true to for 17 years. We are thankful for the professional
growth opportunities and creative freedom we were given to work, experiment and improve the Château Copsa brand.
In the Klisura winery, we work with experienced and motivated people
we can rely on. Our sales team, the colleagues at the Château Copsa
Hotel Complex, are also dedicated professionals.
What future do you predict for Bulgarian viticulture and winemaking?
There is hope for the future of Bulgarian viticulture because wineries
in Bulgaria are very well-equipped and continue to be upgraded with
the help of EU projects. Modern technology and practices are being introduced and this helps improve the quality and the image of Bulgarian wine abroad. The Union of Oenologists in Bulgaria organises
professional annual training seminars which greatly benefit all oenologists in the country and help them get acquainted with the latest
trends and scientific developments in our industry. I hope that the development of the wine industry will become a priority for the state and
that we will receive government support, especially in terms of marketing and promoting our wine on international markets. The professional organisations need to be more active and the wineries need to
be represented locally because local wine reflects a region’s uniqueness and attracts tourists.
What is your view on wine tourism in Bulgaria?
Wine tourism in Bulgaria, on the one hand, is a faster and more comprehensive way for a winery to promote and sell its products. On the
other hand, wine lovers have the opportunity to tell the difference between the style and tradition of the various wineries in a certain wine region. Good wine should be matched with good food and consumed in
a memorable place – a restaurant or a hotel complex – this is the right
way to develop wine tourism in Bulgaria.
We were among the first in the country to develop a strategy for wine
tourism in Bulgaria. In 2008, the Château Copsa complex opened its
doors (https://copsa.bg/). It is located among our vineyards, with architecture and construction based on the castle building techniques used in
the Early Middle Ages – an impressive stone building built on a hill with
oval towers at the four corners of the main structure.
And now, we are a favourite wine destination for visits, tastings and
recreation for customers from all over the country and abroad.
Would you leave Bulgaria to make a career in other wine-producing
countries?
Over the last couple of years, we have travelled and visited various wineproducing countries and their wineries. We got acquainted with new varieties and technologies. We are upgrading and expanding our

winemaking expertise. At this stage of my life, I am not thinking about
relocating to a foreign country and starting a new career.
You are a member of the Union of Oenologists in Bulgaria. What is
your message to your colleagues?
На този етап не съм се замисляла да се реализирам в друга държава.
Член сте на Съюза на енолозите в България. Какво послание ще
отправите към своите колеги?
На първо, място да са живи и здрави. В последните две години разбрахме колко това е важно и преосмислихме доста приоритетите
си. Искам да си пожелаем да имаме добра реколта, качествено
грозде, реализирана продукция преди новата кампания, спокойно да
можем да творим и винифицираме и не на последно място, да си пожелаем да се виждаме, както преди, да се забавляваме и да дегустираме произведените от нас вина.

First and foremost, I hope they are staying safe and in good health. In
the last two years, we rediscovered the importance of staying healthy
and we redefined many of our priorities. May this year bring us a good
grape harvest, high-quality grapes, the opportunity to sell our products
before the start of the next harvesting campaign, to vinify and be creative, and last but not least, to return to pre-pandemic social interaction
and enjoy tasting the wine we have produced.

Интервю на Маргарита Христова
Interview of M. Hristova
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SPIRITS SELECTION BY
Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles е международно пътуващо
състезание, в което участваха над 1800 проби спиртни напитки от 47 страни,
като до 30% от участниците могат да получат отличия. Състезанието е едно
от водещите събития от този вид в световен мащаб. Над 100 са членовете
на журито. Тази година България беше представена от 5 дегустатори.

CMB 2021

LILA
IRPINIA FALANGHINA D.O.C.
100% фалангина
LILA на изба Cavalier Pepe е бяло вино от древният
сорт фалангина, отличаващо се с чар, елегантност и
постоянство, с кристален сламено жълт цвят,
интензивен плодов аромат и свеж и деликатен
послевкус, напомнящ зелена ябълка и банан.

Българските отличия • Bulgarian awards

VELA VENTO VULCANO
IRPINIA ROSATO D.O.C.
100% алянико
VELA VENTO VULCANO на изба Cavalier Pepe и
оригинално розе от сорта алянико с бледорозов
цвят, цветни и плодови аромати на череши и диви
ягоди и свеж вкус с дълъг финал. Идеално и като
аперитив.

SILVER MEDAL

SUNSI на изба Batasiolo е сухо бяло вино с аромат
на екзотични плодове и нотки на мед с добра
интензивност и трайност, с чист и светъл сламено
жълт цвят, с добро тяло и лек тревист завършек.
ТЕМПЕРАТУРА НА СЕРВИРАНЕ: охладено на 6°-8° С

LANGHE
NEBBIOLO D.O.C.
100% небиоло
LANGE NEBBIOLO на изба Batasiolo се отличава с
деликатни нотки на зрели плодове с фини
флорални нюанси, с наситен рубинено червен
цвят и танинов вкус с добра интензивност и
постоянство.

ТЕМПЕРАТУРА НА СЕРВИРАНЕ: охладено на 12° С

ТЕМПЕРАТУРА НА СЕРВИРАНЕ:
16°-18° С

SANTO STEFANO
IRPINIA CAMPI TAURASINI D.O.C.

SOVRANA
BARBERA D’ALBA D.O.C.

100 % алянико

100 % барбера

SANTO STEFANO на изба Cavalier Pepe е отлежало
вино с изключително качество, интензивен
рубинено червен цвят, свежи аромати на горски
плодове и череши и плътен вкус с елегантни
танини.
ТЕМПЕРАТУРА НА СЕРВИРАНЕ: 18-20° С
Бутилката се отваря един час преди сервиране.

GOLD MEDAL

шардоне и совиньон бланк

ТЕМПЕРАТУРА НА СЕРВИРАНЕ: охладено на 10-12° С

Spirits Selection by Concours Mondial
de Bruxelles is an international traveling competition in which more than 1,800 samples
from 47 countries took part, and up to 30%
of participants can receive awards.
The competition is one of the leading events
of its kind in the world. There are over
100 members of the jury. This year Bulgaria
was represented by 5 tasters.
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SUNSI
LANGHE D.O.C.

SOVRANA BARBERA D’ALBA на изба Batasiolo се
характеризира с интензивен и постоянен аромат
на горски плодове и череши, с деликатни
усещания напомнящи дърво и цветя. Цветът е
рубинено червен с деликатни лилави оттенъци.
ТЕМПЕРАТУРА НА СЕРВИРАНЕ: 16°-18° С

Business
vino@bsbul.com
www.bsbul.com
Chavdar Gorchev: +359 899 190 961
Gaetano Lazzerini: +39 348 082 9419
Giulio Sfoglietti: +39 335 839 2293

охладено на

Solutions

Bulgaria

КОН К УРС И И Ф ЕС Т И В А ЛИ I C OM P E T IT I O N S AN D F EST I VAL S

БЕЛгия - бирата или
спиртните напитки?
BELGIUMbeer or spirits?

Когато чуем Брюксел, столицата на Белгия, веднага в
съзнанието ни изпъкват Европейски съюз, администрация,
регламенти, проекти, космополитност, площадът със
символа на града „Манекен Пис“ и ... бирата.
По-малко популярен е обаче фактът, че Белгия е един от
сериозните и много интересни производители на
спиртни напитки в света. Със своите над 600 фирми,
които се занимават с тази дейност, страната може да
претендира за завидна позиция в тази област.

Belgian Owl
Мениджърът Etienne Boullion закупува от Шотландската дестилерия Caperdonich, която е затворена през 2002 г., два дестилационни
апарата за уиски. С тях днес в дестилерия “Belgian Owl” произвеждат едно изключително едномалцово уиски. Какво го различава и го
прави разпознаваемо като уискито на „Belgian Owl“, независимо че
съдовете и технологията са шотландски? Всички материали за производството му се набавят от района около дестилерията – собствен водоизточник и суровина, доставена от фермери, чито масиви
са в непосредствена близост до дестилерията и са изцяло еколо-

is developing in Belgium. The hosts showed the great tourism opportunities offered by various companies, along with a tasting of unique highend drinks.
Belgian Owl
Distillery Manager Etienne Boullion bought two Scottish stills from the Caperdonich distillery in Scotland which closed down in 2002. Today, the Belgian Owl distillery uses them to exclusively produce single-malt whiskey.
What distinguishes and sets the Belgian Owl whiskey apart despite the
Scottish stills and technology? All raw materials for its production come
from the area around the distillery – the distillery has its own water source

When we hear a mention of Brussels, the capital of Belgium,
the first thing that comes to mind is the European Union,
its administration, regulations, projects, cosmopolitanism, the
square with the symbol of the city Manneken Pis and... the beer.
A less popular fact, however, is that Belgium is a major and
extremely interesting producer of spirits in the world.
With more than 600 companies engaged in this activity,
the country can claim a leading position in the spirits industry.

and the barley is supplied by farmers whose fields are just a few dozen
metres from the distillery and are completely environmentally friendly. Etienne Boullion personally led a guided tour, during which the hosts told
their exciting stories and presented their products: starting with the star
of the show which had matured for 3 years, through Single Cask Strength,
and finally Cask Strength whiskey, all of which made a strong impression
with their quality.

И независимо че Concours Mondial de Bruxelles e роден в Брюксел и напоследък е принуден да се връща там поради сложната епидемиологична обстановка в света, всеки път има какво ново човек да
открие както професионално, така и познавателно или развлекателно. Ако през 2020 година COVID-19 „заключи“ стоте дегустатори в един хотел, което провали идеята за посещения на
производствени предприятия, то през 2021 г. организаторите надминаха всички очаквания.
Този път конкурсът започна още първия ден с посещения на водещи
световноизвестни дестилерии, които демонстрираха различните
посоки, в които се развива тази индустрия в Белгия. Домакините
показаха чудесните възможности за туризъм, които различните
фирми предлагат, заедно с дегустацията на изключително качествени и интересни напитки.
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And although the Concours Mondial de Bruxelles was created in Brussels and has recently been forced to return there due to the complex
epidemiological situation in the world, there is always something new
to discover, both professionally and in terms of entertainment. In 2020,
the COVID-19 pandemic “locked down” a hundred tasters in a hotel and
this ruined the concept of visiting production facilities, but in 2021, the
organisers exceeded all expectations.
This time, the competition started with visits to leading world-famous
distilleries, demonstrating the different directions in which this industry

гични. Etienne Boullion лично проведе дегустационна обиколка с екскурзовод, при която домакините вълнуващо разказаха историята си
и представиха продуктите си: като започнем от основния продукт,
който е отлежал 3 години, през Single Cask и накрая уиски Cask
Strength, които впечатлиха с качеството си.

Distillerie de Bierce‘ e
There's a lot of history to this distillery which relies on traditional methods
for whiskey production. It is located near Charleroi in a castle-like building
in the field. A museum exhibition displays distillery equipment that was
used only until 25 years ago, including a still made from a converted torpedo tube from a World War II German submarine. Christophe Mulatin,
the current technologist, presented the distillery portfolio. The leading
brand is Eau de Ville‘e. In 2019, the Distillerie de Bierce‘e merged with the
Brasserie des Le‘gendes. Combining the two types of products opened up
new opportunities for the newly-established company. The location is extremely suitable for niche tourism as it offers plenty of history, culture, tradition, original cuisine and many self-produced drinks, all in one place.
Waterloo Brewery
One of the most iconic sites in Belgium – the battlefield of Waterloo,
is now the location for the Waterloo brewery – a site that includes a
restaurant, a brewery, and a small distillery that you can see in action.
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Distillerie de Bierce‘ e
Това е място с много история, която идва да демонстрира традициите в производството. Намира се близо до Шарлероа в подобна на
замък сграда в полето. Музейна експозиция показва инструменти,
които са били използвани допреди 25 години, включително дестилационен казан, направен от торпедото на немска подводница от

The entire whisky life cycle is shown there – turning grain into beer, distilling beer into whiskey. A professional light show with many laser and water
effects tells the history and explains the basics of spirit production. Our
kind host Edward Martin showed us around the company's facilities with
the typical enthusiasm and ambition of a professional proudly presenting
his products. The dinner included all the company's products – beers and
spirits, including his own whiskey – THE NURSE.
Guadeloupe will be the host for the Spirits Selection by CMB competition
in 2022.

Втората световна война. Кристоф Мулатин, настоящият технолог, представи портфолиото на дестилерията. Водещата марка е
Eau de Ville‘e. През 2019 г. Distillerie de Bierce‘e се слива с пивоварната
Brasserie des Le‘gendes. Пред новата компаня се откриват различни
възможности, които предполага едно такова обединяване и на
двата вида продукти. Мястото е изключително подхоящо за специализиран туризъм, тъй като предлага на едно място история, култура, традиции, оригинална кухня и много напитки, собствено
производство.
Waterloo Brewery
На едно от най-емблематичните места в Белгия – бойното поле при
Ватерло, е резположена пивоварна Waterloo – това е място, включващо ресторант, пивоварна и малка дестилерия, които можете да
видите в действие. Тук е показан целият жизнен цикъл на едно уиски–
от зърно до бира, от бира до уиски. Професионално светлинно шоу
с много лазерни и водни ефекти проследява историята и основите
на производството на спиртни напитки. Нашият любезен домакин
Едуард Мартин ни преведе през съоръженията на предприятието с
ентусиазмa, амбицията и гордостта на експерта, който с много
любов представя продуктите си като отгледани свои деца. Вечерята включваше всички продукти на фирмата – бири и спиртни напитки, вкл. и неговото собствено уиски THE NURSE .
Гуадалупе очаква Spirits Selection by CMB през 2022 г.
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Коментари, направени на сляпа дегустация,
извършена от международно,
опитно и независимо жури,
избрано от Spirits Selection by Concours Mondial
de Bruxelles 2021. Мастика занаятчийска
е оценявана от 5 дегустатори
от Франция, Германия, Гърция, Италия
и Великобритания.
Външен вид: чист, безцветен
Нос: доста интензивни аромати на билки, подправки и мед.
Изтънчен и заоблен.
Вкус: вкусовете се надграждат върху небцето, демонстриращи добра интензивност и богати аромати със средно
дълъг финал. Истински изтънчен стил с билки, семена от анасон, мед и нежна сладост.
Цялостно впечатление: ароматна напитка със сладка подправка и мед - сладост, но в същото време добра свежест в
стила на лимон и лайм.

VЛ
Comments written by the anonymous tasting performed
by an international, experienced and independent jury
appointed by the Spirits Selection by Concours Mondial
de Bruxelles.
Mastka Zanayatchiyska was judged by means of tasters
from France, Germany, Greece, Italy, United Kingdom.
Appearance: Clear colourless.
Nose: Fairly intense scents of herbs, spices and honey. Subtle and
round, feels just right on the nose.
Palate: The flavours build on the palate showing good intensity and
rich aromas with a medium long finish. Truly subtle in style with
herbs, anise seed, honey and smooth sweetness.
Overall Impression: Aromatic with sweet spice, honey and sweetness yet showing good freshness with the lemon and lime style.

E-mail: office@rakiaisperih.bg
Web: www.rakiaisperih.bg/shop
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Коментари, направени на сляпа дегустация,
извършена от международно,
опитно и независимо жури,
избрано от Spirits Selection by Concours Mondial
de Bruxelles 2021. HINAПSKA Ликьор от хинап
е оценен от 5 дегустатори
от Белгия, България, Франция и Великобритания.

МАУТАЙ ЕДНО НЕСРАВНиМО иЗЖиВяВАНЕ

MOUTAI AN UNPARALLELED
EXPERIENCE

Външен вид: Интензивен златистокафяв оттенък с медни отблясъци и приятно стичащи се крачета.
Нос: В началото носът е доста дискретен. Съсредоточен е около
подправки и канела със слаба нотка на сладника. Следват някои
цитрусови и дъбови аромати, както и подтонове на изгорен
карамел, които продължават през цялото време.

You, dear readers, are probably already familiar with
Baijiu (as we spoke about it in one of our 2019
issues), the most popular Chinese liquor. However,
the topic of Baijiu is endless as it has so many varieties that it can be hard to take in at once. It would
take years for us, who are strangers to this ancient
tradition, to learn to recognise its intricacies of
flavour and aroma and truly appreciate the craftsmanship of those who make it. After all, no liquor is
just a distillate. Each variety embodies the ways and
customs of its land of origin – the land, and not the
country, because local food and drink are always
shaped by local customs.

Вкус: Доста плътен и тежък на небцето; вкусовете са дискретни
и интригуващи… Сладниката продължава да се усеща, последвана
от някои интересни подправки (карамел, кафе?)
Цялостно впечатление: Ароматната идентичност е малко
забулена, но ароматите и вкусовете са примамливи и балансирани.

VЛ
Comments written by the anonymous tasting
performed by an international, experienced and
independent jury appointed by the Spirits Selection
by Concours Mondial de Bruxelles.
HINAПSKA Jujube liqueur was judged by means
of 5 tasters from Belgium, Bulgaria, France, United Kingdom
Appearance: Intense golden brown hue with copper reflections and
pleasing legs.
Nose: The nose is quite discreet at first. It is centred around spices and
cinnamon, with a faint
liquorice note. Some citrus and cask aromas follow as well as a burnt
caramel undertone that persists throughout.
Palate: Quite thick and heavy on the palate; the flavours are discreet and
curious… the liquorice is sustained followed by some interesting spices
(caramel, coffee?)
Overall Impression: The aromatic identity is a bit shrouded and unclear,
but the aromas and flavours are enticing and balanced.

DD Ltd.
Dragomir Draganov
General Manager
Tel: +359 886 445 536
E-mail: d.draganov@qwert.bg
Web site: www.hinapska.com
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За Вас, уважаеми наши читатели, най-разпространената
китайска напитка байджу (както я нарекохме вече в списанието през 2019 г., където публикувахме обширен материал по темата) е вече позната, но може би никога няма
да можем да изчерпим темата, защото има толкова
много разновидности на тази напитка, че трудно може
да се вместят в човешкото съзнание за кратък период
от време. Нужни са години, за да можем ние, които не сме
част от тази древна традиция, да се научим да разпознаваме детайлите във вкусовете и ароматите и да оценяваме по достойнство майсторството на
производителите й. Всъщност никоя спиртна напитка не
е просто дестилат. Всяка носи със себе си нравите и обичаите на земята, откъдето идва, а не просто на държавата, защото местните обичаи формират характера на
храните и напитките.
Нека припомним какво е байдзиу (в Европа, САЩ, Австралия и други
страни се произнася байджю, байжю. В Китай се произнася по различен начин от различните народности – байдзиу, байцзию,
байджьоу и т.н.). Байдзиу е най-популярната спиртна напитка в
Китай, наричана понякога „китайска водка“ („китайска ракия“ в
България), с алкохолен градус обикновено между 35 и 60о. В буквален
превод означава бял алкохол, бяло вино – в Китай дори и спиртните

Let’s run a short refresher on what Baijiu is (In Europe, Australia, and
some other countries, it can also be pronounced Baiju or Baizhu. In China,
it has different pronunciations depending on the ethnicity – Baizhiu,
Baizhiuu, Baijoiu, etc.). Baijiu is the most popular liquor in China, sometimes called the “Chinese vodka” (or “Chinese rakia” in Bulgaria), with alcohol content ranging between 35 and 60о. The name literally translates
as “white liquor” or “white wine” – in China, liquors and spirits are also
called “wine”. It is predominantly made from Sorghum, usually combined
with wheat, with only a very small portion of Baijiu made from rice –
these are similar to sake but with higher alcohol content. Baijiu is the
highest-selling liquor category in the world, followed by whiskey, vodka,
cognac, etc. It has been made in China for more than 2000 years and
started gaining in popularity around the 2nd century B.C. with the invention of a distiller that sort of looked like a two-storied teapot – the Baijiu made with that method could reach up to 26о of alcohol content. True
contemporary distillation arrived during the Ming dynasty (1388-1644).
Since then, little has changed in this technology that's been passed down
from generation to generation. In China, there are thousands of different
brands and types of Baijiu but one reigns supreme on the market – and
its name is Moutai.
Why MOUTAI?
Because this whole Baijiu topic met us with Vlad Gitsoaika concerning
one of his projects that aims to introduce Bulgarian audiences to the mysteries and tasting specifics of this liquor. Vlad is the director of J&M Bulgaria – an international trading company that features MOUTAI as one of
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напитки се наричат вино. Произвежда се предимно от сорго, често
в комбинация с пшеница и само много малка част от видовете байдзиу се произвеждат от ориз и те приличат на саке, но са с висок алкохолен градус. Байдзиу е най-продаваната категория спиртна
напитки в света, следвана от уиски, водка, коняк и др. Произвежда се
отпреди повече от 2000 години в Китай, като придобива особена
популярност около 2 век след н.е., когато е изобретена дестилация
в нещо наподобяващо чайник на 2 нива, с който се е стигало до 26о
алкохолно съдържание. Истинското развитие със съвременна дестилация започва по времето на династията Мин (1388 -1644 г.) от когато има незначителни промени в технологията, която се предава
от поколение на поколение. В Китай има хиляди марки и видове байдзиу, но сред тях Маутай е абсолютен лидер на пазара.
Защо МАУТАЙ?
Защото темата за байдзиу ни срещна с Влад Гицоайка във връзка с
един негов проект, който има за цел да въведе българската аудитория в тайните на производството и вкусовите особености на
тази напитка. Влад е директор на „J&M България“ - фирма, в която
байдзиу МАУТАЙ заема специално място. Влад е не само търговец,
Влад носи в себе си посланието на МАУТАЙ и влага цялото си сърце
и душа, за да спечели все повече и повече последователи.
МАУТАЙ е най-популярната марка байдзиу, по името на едноименното планинско градче в югозападен Китай, провинция Гуейджоу. В
околността са съществували много малки производители, които
след учредяването на Народна република Китай се обединяват в
една единствена фирма с държавно участие – „Kweichow Moutai“
(„Куейчоу Маутай“). Маутай в момента е като областта Коняк във
Франция. Единствено алкохолните продукти, произведени в града,
могат да носят името Маутай.
МАУТАЙ е символ на качество и престиж, националната напитка и
гордост на Китай и се разпространява вече в над 100 страни по
света. Известна е като „напитката на дипломатите“ -Хенри Кисинджър при първото си посещение на американски президент в
Китай казва: „Ако пиехме повече от този еликсир, не бихме имали никакви проблеми във взаимоотношенията си“. Няма правителствено,
фирмено или голямо лично събитие, на което да отсъства МАУТАЙ.
МАУТАЙ – как се произвежда?
Производственият процес трае около година (за сравнение - уискито се произвежда за около седмица) и включва много и разнообразни традиционни ръчни обработки и процеси, усвоени през
столетията. Накратко, органично произведеното сорго се вари и
пропарва за омекване на зърната, след което към тях се добавя закваска от пшеница, за да стартира ферментационният процес. Самата закваска се подготвя и отлежава 6 месеца предварително.
Така наречената „суха“ ферментация се извършва отначало на открито, а впоследствие зърното се поставя в шахти и се запечатва
с кал от местната река. По този начин то зрее около месец, след
което се вари и пропарва, като течността се отделя и дестилира.
Към употребеното зърно се добавя ново сорго и отново започва
нова обработка и ферментация. Процесът се повтаря седем пъти.
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its centrepieces. However, Vlad isn’t just a businessman – he carries the
message of MOUTAI and puts his heart and soul into it, attracting more
and more followers to his cause.
MOUTAI is the most popular brand of Baijiu, named after the titular mountain town in Southwest China’s Guizhou province. Many small manufacturers existed in the region but with the foundation of the People’s Republic
of China, they unified in a single partially state-owned company – Kweichow Moutai. Currently, Moutai has a status similar to the French Cognac
province: only liquors made in that town can carry the Moutai name.
MOUTAI is a symbol of premium quality and prestige; it is China’s pride and
national alcoholic beverage, and it is already being distributed in over 100
countries around the world. It’s known as “the diplomat’s drink” – during
the first visit of an American president to China, Henry Kissinger famously
said: “I think if we drink enough Moutai we can solve anything”. No state,
company or life event would be complete without MOUTAI.
How is MOUTAI made?
The production process takes about a year (in comparison, you can make
whiskey in about a week) and involves many different types of traditional processing and treatment methods that are done by hand and
have been perfected over the centuries. In summary, the organically
grown Sorghum is boiled and steamed to soften up the grain. Then, a
wheat-based yeast is added to the mix to start up the fermentation. The
yeast itself is prepared in advance – it needs to age for 6 months! The
so-called dry fermentation is initially done in the open air, then the grain
is placed in special chutes that are sealed with mud from the nearby
river. The grain is then left to mature for about a month and is subsequently boiled and steamed. During that process, the resulting liquid is
separated and distilled. The treated grain is then enriched with a fresh
batch of Sorghum, starting the next iteration of treatment and fermentation. This process is repeated seven times. In the course of one year, the
raw materials are boiled and steamed 9 times, they undergo 8 iterations
of fermentation, and seven cycles of filtration and distillation. Then, the
liquid is left to age for 1-5 years, usually in sealed, hand-crafted clay jars.
Finally, the product from the different jars is blended to achieve the distinctive, unique aroma of MOUTAI. What is interesting is that MOUTAI
keeps ageing while in the bottle, making it the subject of constant collector attention. With each passing year, its value grows, so the longer it’s
aged, the higher its price. For many years now, the company has also
been making limited edition series such as bottles shaped like the Chinese
zodiac signs – the price of these can rise 10-fold just in a couple of years.

За една година се извършват 9 пъти варене и пропарване на суровините, 8 ферментации, седем филтрации и дестилации. Следва
стареене в продължение на една до 5 години обикновено в запечатани, ръчно изработени, глинени делви. Накрая продуктът от различните делви се блендира, като се търси достигането на
специфичния, уникален аромат на МАУТАЙ. Интересно е да се отбележи, че МАУТАЙ продължава да старее и в бутилките, което го
прави обект на непрекъснат колекционерски интерес. Всяка година
цената нараства и колкото повече години минат, толкова по-висока е цената. Фирмата произвежда от години и много лимитирани серии като например бутилки във формата на животните
от китайския зодиак, цените на които скачат 10-кратно в рамките на няколко години.
МАУТАЙ – как се консумира?
МАУТАЙ се консумира в Китай на стайна температура без добавяне на вода или лед, преди, заедно с храната и след това. Сервира
се в малки чашки, колкото напръстник – 10-15 мл. При наздравица е
редно да изпиете цялата чашка в израз на уважение към домакина.
За да се чукнете с чашката, трябва да я държите в основата с 2
ръце и винаги да се опитвате вашата чашка да е по-ниско.

We recommend serving
MOUTAI neat, at room temperature. Beginners can also
add some ice or a dash of
water/soda water. It goes
best with spicy food, Asian
cuisine, sushi and seafood. It
works both as an aperitif or as
a digestive with your dessert.
Nowadays, in bars around the
world, you can often see
MOUTAI in the form of shots.
MOUTAI-based cocktails are
also gaining worldwide popularity. In quite a few counties, there are dedicated cocktail bars featuring
only MOUTAI cocktails. According to the experts, soon Moutai’s popularity will surpass drinks such as tequila and cachaНa, maybe even rum and
gin, especially in the form of shots and cocktails.

Първата дегустация на напитката трябва да бъде много внимателна. Отпийте съвсем малка глътка, оставете я бавно да стигне
до небцето и да се задържи там преди да преглътнете, за да усетите максимално ароматите.
Ние препоръчваме МАУТАЙ като чиста напитката – на стайна температура. За начинаещите може и с малко лед или малко вода/сода.
За отбелязване е, че Маутай се консумира с храна - най-добре се комбинира с пикантни храни, с азиатска кухня, суши и морски дарове.
Подходяща е като аперитив, но и като диджестив с десерти. В наши
дни по света МАУТАЙ се пие и на шотове в барове.
Все по-популярни навсякъде по света стават коктейлите на основата на МАУТАЙ. В доста страни вече има специализирани коктейл
барове само с МАУТАЙ. Специалисти твърдят, че МАУТАЙ скоро ще
надмине по популярност напитки като текила и кашаса, може би
дори ром и джин, особено като шотове и коктейли.

How to consume MOUTAI?
MOUTAI should be consumed completely neat, at room temperature,
with or after a meal. It is served in small shot glasses the size of a thimble – 10-15 ml each. When raising a toast, you should down the whole
glass in one go to show your respect to the host. When clinking glasses,
hold the shot glass at the base with both hands and always try to hold
your glass below the other glasses.
Your first tasting should be done with the utmost care to detail. Take in
the smallest sip, let it slowly reach your palate and keep it there for a bit
before swallowing. This will help you best sample the different aromas.

MOUTAI – flavours and aromas
MOUTAI’s many flavours and nuances are extremely difficult to distinguish
due to the complex nature of this liquor. Many different factors play an
important role in the complex processes of fermentation and ageing –
starting from the mountain water and the river mud used to seal the
chutes; the clay of the ageing jars, the air and any climate-specific particularities. Experts claim that there are almost 2000 specific microorganisms
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МАУТАЙ - аромати и вкусове
Много е трудно да се определят вкусовите аромати и нюанси на
МАУТАЙ поради голямата комплексност на напитката. В сложните
процеси на ферментация и отлежаване играят роля много фактори – като се започне от планинската вода и калта от нея, с
която се запечатват шахтите; глината от съдовете за отлежаване, въздухът и климатичните особености. Според специалистите в процеса участват близо 400 специфични микроорганизми,
характерни единствено за микроклимата на градчето Маутай. В
един момент дори е правен опит част от производството да бъде
изнесено на друго място, но със същите материали и технология.
Резултат е катастрофален и фирмата се принуждава да се откаже
от тази идея. В МАУТАЙ ще откриете над 1200 различни аромата на тропически плодове, на круши, сливи, праскови и типичен соев и
„умами“ вкус, както и аромати на ядки, черен шоколад, горчиви
билки, дори глина. Байдзиу МАУТАЙ е известен и като алкохолът с
най-дълъг послевкус. Един мини шот от 10 мл, както обикновено се
консумира, оставя задълго спомен за невероятни вкусови аромати
и усещания. За отбелязване е и фактът, че МАУТАЙ е с така наречения „придобит вкус“ - за несвикналото небце, първоначалното
впечатление е доста странно, но така е с всяка непозната алкохолна напитка. Изисква се време и много дегустации с подходяща
храна, докато човек стане истински ценител на еликсира.
Много експерти сравняват МАУТАЙ с отлежали, силно опушени, торфени малцови уискита. Други – с популярни горчиви билкови ликьори.
Истината е, че напитката има свой собствен неповторим и несравним с никой друг образ. Затова и коктейлите, направени с нея, носят
своята индивидуалност и характер. Топ специалистите предупреждават: МАУТАЙ не е лесна напитка. Тя е трудна за изучаване, трудна
за разбиране. И препоръчват – първото условие, за да пристъпите
към МАУТАЙ, е да изоставите всякакви предразсъдъци.
А ние ще ви кажем: „Не търсете очаквани вкусове и аромати, защото още първата глътка ще ви даде толкова богати усещания,
че с нищо не бихте могли да ги сравните. След това идва истинската наслада и удоволствие. Най-важното – експериментирайте!
Открийте един нов свят, станете част от него и никога след това
не бихте го напуснали!“

J&M БЪЛГАРИЯ
Външнотърговска фирма, специализирана в развитие на
търговски отношения с Китай и страните от региона.
Ексклузивен представител и вносител на най-голямата компания по пазарна капитализация в областта на производството на спиртни напитки „Куейчоу Маутай“ (Kweichow
Moutai) за България.

МАУТАЙ ЦЕНТЪР
Първият в Централна и Източна Европа представителен и маркетингов център за МАУТАЙ, в който можете да откриете всичките продукти.
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involved in this process, all uniquely native to the Moutai microclimate. At
some point, there was even an attempt to transfer production to a different location while keeping the materials and the technology the same. The
results were catastrophic and the company was forced to abandon that
idea. When sampling MOUTAI, you will discover over 1200 different
aromas – tropical fruit, pears, prunes, peaches, a distinctive flavour of soy
and umami, as well as nuts, dark chocolate, bitter herbs, even some clay.
The MOUTAI Baijiu is also famously the liquor that leaves the longest aftertaste. The customary 10-ml mini shot can leave a long trail of memories of
incredible flavours and sensations. It’s also important to note that MOUTAI
is the so-called “acquired taste” – an unaccustomed palate will yield quite
the strange first impression, but isn’t that true for most unfamiliar liquors?
Learning to truly appreciate this elixir takes time and multiple tastings accompanied by the right kind of food.
Many experts compare MOUTAI to aged, extremely smoky and peaty
malt whiskey. Others recall some popular bitter herbal liqueurs. The truth
is that this liquor is just that unique and can't be compared to anything
else. That’s why the cocktails that use it as a base also have their own distinctive personality. Top experts warn: MOUTAI is not a beginner’s drink.
It’s hard to study and difficult to understand. Their advice – the first
thing you need to do when starting on your MOUTAI journey is let go
of all preconceptions.
And we can add: “Forget about your expectations of flavour and aroma because your very first sip will give you an experience so rich that you won't
be able to compare it to anything else! Then comes the true delight. Most
importantly, don’t be shy to try out new things! Discover a whole new
world, become a part of it, and you’ll see you’ll never want to leave!”

Rakia and Spirits Fest Sofia
На 4 и 5 декември 2021 г. в София се проведе Rakia
and Spirits Fest Sofia. Посетителите имаха възможността да видят събрани на едно място
и отворени за дегустация различни видове гроздови,
плодови и анасонови ракии, както и най-популярната китайска напитка байджиу, колекционерски
напитки като албански ракии, швейцарска мастика,
гръцки сакъз, хърватска траварица, италианска
грапа и много други.

2021
Rakia and Spirits Fest Sofia was held on December 4 and 5, 2021
in Sofia. Visitors had the opportunity to see gathered in one
place and open for tasting different types of grape, fruit and
aniseed rakiya, as well as the most popular Chinese drink Baijiu,
collectible drinks such as Albanian brandy, Swiss mastic, Greek
sakaz, Croatian herb, Italian grappa and many others.

В рамките на фестивала се проведе и конкурс за ракии и спиртни напитки. Отличия бяха раздадени в категориите: „Винена и гроздова
ракия“, „Плодова ракия“, „Водка“, „Бренди“, „Други спиртни напити“.

A competition for rakiya and spirits was held within the festival. Awards
were presented in the categories: "Wine and grape rakiya", "Fruit rakiya",
"Vodka", "Brandy", "Other spirits".

Специално за събитието в България пристигна и директорът на
конкурса за спиртни напитки на Concours Mondial de Bruxelles Тиери
Хеинс. Той връчи официално наградите на двама представители на
български производители, чиито продукти спечелиха сребърни медали - фирма "ДД" ООД за натурален ликьор от хинап
"НINAПSKA", и "Винпром" - Троян за Стара сливова ракия.

The director of Spirits selection by Concours Mondial de Bruxelles competition Thierry Heins arrived in Bulgaria especially for the event. He officially presented the awards of two representatives of Bulgarian
producers, whose products won silver medals - the company "DD" Ltd.
for natural liqueur from jujube "NINAПSKA", and "Vinprom" - Troyan for
Old plum brandy.

WINE AND GRAPE RAKIYA
GRAND GOLD
Bourgas 63 Special, 12 years

Black Sea Gold, Pomorie
GOLD MEDAL

Bourgas 63 barrel

ВЛАД ГИЦОАЙКА
VLAD GITSOAIKA

Black Sea Gold, Pomorie

Slivenska perla

VINI, Sliven

Pliska, 7 years

Vinex Preslav

Rakiyata – 25 years

Vinprom Svishtov
SILVER MEDAL

J&M BULGARIA
An international trading company specialising in growing trade relations with China and the countries of the region. Exclusive representative and importer for Bulgaria for the largest market capitalisation company in the alcohol industry – Kweichow Moutai. In addition to alcoholic beverages, we import medical supplies from a number of companies, handmade artisan goods – porcelain and ceramics, hand-carved mahogany or rosewood figurines, glassware,
porcelain and ceramic sets, and household items.

MOUTAI CENTRE
The first MOUTAI marketing centre in Central and Eastern Europe,
where you can find all their products.
J&M Bulgaria promotes cooperation between Bulgaria and China
and cultural exchange between our countries.

Pirinska

Logodaj Winery

Vrachanska temenuga

Premier - TM

Rubaiyat white

Vinex Preslav

Rubaiyat aged

Vinex Preslav

Soli Invicto

Edoardo Miroglio Winery

Bourgas Muscat, 7 years

Black Sea Gold Pomorie

Karlovska aniseed

Chateau Copsa

FRUIT RAKIYA
GOLD MEDAL
Quince rakiya
Troyanksa slivova Retro

Vinprom Troyan
SILVER MEDAL

Apple rakiya

Chateau Copsa

VODKA
SILVER MEDAL

Sofia
164 "Vitosha" Blvd.

Vinprom Troyan

Rosie

Produced for THE BEST COMPANY
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Californian dessert
Калифорнийски varieties in Bulgaria
десертни сортове
в България

BRANDY
GRAND GOLD
Great Preslav 50 years old

Vinex Preslav

Golden Age № 1 XO 17 years

Vinex Preslav
GOLD MEDAL

St.Femme Rare Brendy Aged 33 years

Vinex Preslav

Preslav Brendy 1966

Vinex Preslav

Pliska Recolte 1969

Vinex Preslav

„АгРОНАРА“ ООД

OTHER SPIRITS
SILVER MEDAL
Walnut liqueur

Edoardo Miroglio Winery

Pink Gin Kensington

Proftrade

Фирма „Агронара“ ООД с управител Стамен
Неделчев е дружество с основна дейност
производство и реализация на селскостопанска
продукция - череши и десертно грозде.
Земеделски производител е от 2011 година.
През 2019 г. „Агронара“ ООД създава 280 дка
лозя с десертните сортове АРРА 15, АРРА 30 и АРРА 13,
предоставени от фирма Grapa Varieties Ltd., Калифорния, на която става изключителен представител за
България. Тя е ЕДИНСТВЕНАТА
фирма в България, която има сключен договор с Grapa
Varieties Ltd. за производство на определени сортове
грозде. Като страна по договора „Агронара“ ООД произвежда тези безсеменни десертни сортове грозде,
които трябва да отговарят на точно определени
качествени показатели, за което също
има ангажимент да следва определен от фирма
Grapa Varieties Ltd. протокол за отглеждане.
Програма ARRA
Трапезните сортове грозде ARRATM са успешно лицензирани/отглеждани в 6 континента и 29 страни по света. Тези безсеменни сортове са разработени чрез естествен процес на кръстосване оценка
и строг подбор. Сортовете ARRATM се предлагат целогодишно и са
уникални със своите отлични вкусове, атрактивен външен вид, лекота на производство, високи добиви и дълъг срок на годност.
ARRA 13 - ARRA PASSION STAR™
Изключително плодороден червен десертен сорт грозде, който
дава едри, месести, сочни плодове. Много е рентабилен за отглеждане особено в сухи и полусухи райони. Средно зреещ, сладък с размер
на зърното 22 мм х 24 мм, месеста консистенция с тънка кожица и
малки меки рудименти. Препоръчителен добив - 30 тона на ха.
ARRA 15 - ARRA SWEETIEES™
Уникален и привлекателен бял безсеменен десертен сорт. Засажда се
по целия свят поради неговата адаптивност към различни климатични условия, изключителни вкусови качества, форма на зърно и
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AGRONARA Ltd.
Agronara Ltd. with manager Stamen Nedelchev is a company
with main activity production and sale of agricultural products cherries and table grapes. It is agricultural manufacturer since 2011.
In 2019, Agronara Ltd. created 280 decares vineyards with table
varieties ARRA 15, ARRA 30 and APRA 13, provided by Grapa Varieties Ltd., Californi. Agronara Ltd. became an exclusive representative of Grapa Varieties Ltd. for Bulgaria. It is the ONLY one
company in Bulgaria that has a contract with Grapa Varieties Ltd.
for the production of certain grape varieties. As a party to the
contract, Agronara Ltd. produces these seedless table grape varieties that must meet exactly certain quality indicators, for which
also has a commitment to follow determined by the company
Grapa Varieties Ltd. cultivation protocol.
ARRA program
The ARRATM table grape varieties are successfully licensed/grown in 6
continents and 29 countries worldwide. These non -GMO seedless varieties are developed by a natural process of cross breeding, evaluation
and stringent selection. The ARRA varieties are available year-round and
are unique for their excellent flavors, attractive appearance, ease of production, high yields and long shelf life.

23

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

хрупкавост, както и много добра транспортабилност и дълъг срок
на годност. ARRA 15 е много плодороден с идеална форма на грозда
и несравнима устойчивост на валежи. Всички тези характеристики
водят до нарастващия му успех като изключителен и популярен
бял безсеменен сорт. Препоръчителен добив - 35 тона на ха.
ARRA 30 - ARRA SUGAR DROP™
Ранен бял безсеменен сорт, изключително плодороден с много големи, естествено рехави гроздове. Характеризира се с привлекателни плодове с удължена форма, които са хрупкави и сладки с лек
кремав цвят. ARRA 30 има отлични хранителни качества както в
лозята, така и охладен. Зърната му са с размери 22 мм Х 35 мм. Кожицата е тънка, малки и меки рудименти с 36 чепки на лоза. Препоръчителен добив - 35 тона на ха.

ARRA 13 - ARRA PASSION STAR™
ARRA 13 is an extremely fertile variety which produces large, meaty, juicy
fruit, berries. It is very cost effective to grow. Enjoying worldwide success,
especially in the arid and semi-arid regions. Medium ripening, sweet with
a berry size of 22 mm x 24 mm, meaty texture with a thin skin and small
soft rudiments. Recommended yield - 30 tons per ha.
ARRA 15 - ARRA SWEETIEES™
ARRA 15 is a unique and appealing white, seedless variety. It is planted
worldwide due to its adaptability to differing climates, exceptional eating
quality, berry shape and crunchiness, as well as great shipping performance and long shelf life. ARRA 15 is very fertile with ideal bunch shape,
and incomparable rain resistance. All these characteristics result in its increasing success as an extraordinary and popular white, seedless variety.
Recommended yield - 35 tons per ha.
ARRA 30 - ARRA SUGAR DROP™
An early white seedless variety, extremely fertile with very large, naturally
loose bunches. It is characterized by appealing, elongated-shaped berries
that are crunchy and sweet with a light creamy colour. ARRA 30 has an excellent eating quality and holds up well on the vine and in cold storage.
The berry size is 22 mm X 35 mm. The skim is thin, the rudiments are small
and soft, th bunches are 36 per vine. Recommended yield - 35 tons per ha.
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