
Н а тазгодишното Изложение, 
виното „Мавруд“, реколта 

2007 на същата изба, спечели брон-
зов медал. За собствениците на „Тера 
Тангра“, които по думите на Алекси 
Борисов, управител на „Винеколор“, 
са свикнали да печелят злато по це-
лия свят, бронзът е  равностоен на 
обида. Алекси Борисов изтъква, че 
не е  съвсем редно комисията да се 
състои само от чехи (и  то от Мо-
равия), които са свикнали с  други 
вина.

Кои са факторите, които играят 
роля, за да се получи хубаво вино? 
Дори лаиците знаят, че най-важно-
то условие е  качествената суровина 
– гроздето. Необходимо е  слънчево 
грозде, с подходящо захарно съдър-
жание, киселини и фенолна зрялост. 
От което следва, че първата пред-
поставка е регионът – подходящият 
климат и почва.

Именно с  избирането на подхо-
дящ терен са започнали и  собстве-
ниците на „Тера Тангра“ преди десе-
тина години. Търсели са го няколко 
месеца. Поканват и  специалист от 
Франция, който най-после, казва: 
„Това е мястото и това ще е виното. 

Купете това!“ И  те купуват – терен 
в Южен Сакар – и започват да садят.

Един от младите енолози на из-
бата е Спас Спасов. Винарството му 
е в кръвта – винари са били и дядо 
му, и  чичо му. „На лозята им тряб-
ват поне 5–7 години, за да израснат 
и да дават наистина качествено вино 
– казва Спас. – Нашето вино и сега 
е  много хубаво, но с  всяка година 
ще става още по-хубаво. Искам да 
подчертая, че при нас лозята се гле-
дат много добре. Тъй като са все още 
млади, поддържаме по-ниски доби-
ви, за да се получава по-високока-
чествено грозде. Още докато е зеле-
но гроздето, сваляме част от него, за 
да може лозичката да изхрани гро-
зда и той да узрее по-добре.“

Следва брането, което също тряб-
ва да се провежда в  определен мо-
мент. Алекси Борисов разказва за 
разходката си из лозята, по време 
на която опитал от гроздето. „Стори 
ми се добро, но енолозите поклатиха 
глава – трябвали му още два дни.“ 
Спас се усмихва на думите му. „Така 
е, разбира се, но все пак един ден се 
компенсира с  технологични прийо-
ми. Защото 500 декара масив не се 

обира за един ден. Берем внимател-
но и  ръчно, гроздето се слага в  ка-
сетки, за да не се нарани. След това 
се сортира в избата, където отстра-
няват недоузрелите гроздове.“

Следва ферментацията. „Етапите, 
през които се минава, за да се полу-
чи качествено вино, са много – казва 
Спас. – Най-важният от тях е алко-
холната ферментация. Докато трае, 
се следят редица важни параметри. 
Има хиляди компоненти, които 
трябва да се наблюдават и  поддър-
жат в  онези граници, които ще до-
ведат до желания резултат. Опреде-
лена температура, например, води 
до един резултат, а  друга – до друг. 
Затова е  много важно да се уцелят 
параметрите и  времетраенето им.“ 
Това ли е  ролята на енолога? „Ено-
логът трябва да разбира и от лозята, 
и от виното. От почвата в лозето до 
подготвяне на виното за бутилира-
не. От всичко.“

Попитах Спас каква е  мечтата 
на енолога? „Да постигне резулта-
та, който е в главата му – идеята за 
определено вино. Вкус, аромат, гъс-
тота, плътност, тяло, баланс между 
отделните съставки. Такива неща. 
Най-важното е балансът между със-
тавките – киселини, фенолни съеди-
нения и алкохол. Когато се постигне, 
плюс тяло, тогава се получава пер-
фектното вино. Още не съм напра-
вил моето.“

„Когато бях в  лозята – разказва 
Алекси Борисов – си откъснах от 
гроздето и  взех за Чехия. Присти-
гайки, имах среща с  директора на 
изложението „Вино и  дестилати“ 
и  двама винари от Чехия. Зане-
сох им от гроздето. Директорът не 
е специалист, но реакцията на вина-
рите беше абсолютна: изгледаха ме 
ококорени и  казаха „Това не е  въз-
можно!“ 

в Рамките на изложението „Víno&DestIláty“ всяка Година се ПРовежда конкуРс с мноГо катеГоРии, 
най-осПоРваната сРед които е  тази на ЧуждестРанните ЧеРвени вина. ПРез 2007 Г. златната куПа 
в тази катеГоРия беше сПеЧелена от вино „меРло“, Реколта 2006, на винаРска изба „теРа танГРа“,, вно-
сител „винеколоР“. същото вино сПеЧели и наГРадата на министъРа на земеделието на ЧР, която се 
дава на втоРото най-добРо вино на изложението.

От почвата на лозето 
до бутилката на масата
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