
С печелвайки за втори път най-
престижната награда на пана-

ира, фирма „Winecolor“ отново до-
каза, че внася на чешкия пазар само 

най-качествени вина. За първи път 
тя спечели най-ценния приз, заед-
но със златния медал в категорията 
„червени чуждестранни вина“, през 
2007 г. с вино Merlot 2006 на винар-
ска изба „Terra Tangra“. През тази 
година, освен приза, получен за ви-
ното „Question Mark“ 2008, спечели 
и трето място в категорията „черве-
ни чуждестранни вина“ за „Encore“ 
2008. И  двете вина са на винарска 
изба „Katarzyna Estate“. Ценното 
злато беше връчено на Дилян Ян-
кулов, търговски представител на 
„Winecolor“, лично от Якуб Шебеста, 
Министър на земеделието на Чехия.

Панаирът „Вино и  дестилати“ 
е  най-престижното международно 
винарско изложение в Чехия, което 
по традиция протича под патрона-
жа на Министъра на земеделието. 
Първият ден ежегодно е посветен на 

домашното вино, а  домакинството 
през другите два дни е  предоставя-
но на различни държави-участнич-
ки. Тази година вторият ден беше 

посветен на вината 
от италианската об-
ласт Фриули Вене-
ция Джулия, а  тре-
тият – на вината от 
Република Южна 
Африка. Освен тра-
диционните дегус-
тации на отбрани 
вина, програмата 
на панаира включва 
пресконференции 
и  благотворителни 
търгове. Участват 
известни личности, 
свързали живота си 
с производството на 
виното – тази годи-
на специален гост 
беше Жерар Депар-
дьо с  бяло вино от 
собствената си изба 

„Chateau de Tigné“.
В  панаира взеха участие четири 

фирми, свързани с българското ви-
нопроизводство: двама вносители – 
„Winecolor“ и „Prowine“, един произ-
водител – „Винарска изба Пълдин“ 
АД и  производителите на бъчви – 
фирма „Захариев-Н“.

„Винарска изба Пълдин“ АД съз-
дадена през 1932–1933 г. Понастоя-
щем обработва грозде от лозя, раз-
положени по северните склонове на 
Родопите и  поречието на река Ма-
рица в  Тракийската низина. Изба-
та разполага със собствени лозя от 
сортовете Каберне Совиньон, Мер-
ло, Мавруд. Засега няма пазар в Че-
хия. „Тепърва опитваме да проби-
ем – казва Иван Друмев, търговски 
пълномощник на избата. – Финансо-
вата криза се отразява на винопро-
изводството и  продажбата на вино, 

но точно поради тази причина сме 
тук – да видим какъв е пазарът, как-
ви са възможностите и да потърсим 
партньори, с които да работим и да 
пробием.“

Фирма „Prowine“ работи на чеш-
кия пазар вече десет години. Внася 
вина от различни винарски региони, 
като преферира по-малки и гъвкави 
в сътрудничеството винарски изби. 
„Не мога да кажа, че няма интерес от 
чешка страна – казва Филип Танев, 
собственик на „Prowine“. – За съжа-
ление, по отношение на българските 
вина е  поставена много ниска лет-
ва – хипермаркетите търсят евтина 
продукция, която не е  качествена. 
Ето защо се опитваме да работим на 
т.нар. независим пазар – винотеки, 
ресторанти, специализирани мага-
зини, хотели и  частна клиентела – 
където се търсят по-скъпи и качест-
вени вина.“

Изба „Katarzyna Estate“ притежа-
ва собствени лозови масиви в един 
от най-добрите райони на България. 
Климатът се характеризира с  топло 
лято и  мека зима, малка годишна 
температурна амплитуда, максимум 
валежи и липса на устойчива снеж-
на покривка. Вината отлежават във 
френски барици, а след бутилиране-
то – в  подземен тунел с  постоянна 
температура и влажност.

Церемонията по награждаване-
то на панаира „Вино и дестилати“ 
протича без медиен шум и  блясък 
и напомня по-скоро генерална ре-
петиция на самата себе си. В  не-
формалната обстановка, за съжале-
ние, остана нечута подхвърлената 
с  уважение забележка на водещия 
церемонията, че „Winecolor“ по-
ставя своеобразен рекорд по сто-
процентова успеваемост: участва 
в конкурса с две вина и печели две 
награди, едната от които е най-го-
лямата. �

Успех за България: две от две

ОТ 27 ДО 29 АПРИЛ, В ПАНАИРНОТО ГРАДЧЕ В КВ. ХОЛЕШОВИЦЕ В ПРАГА, СЕ ПРОВЕДЕ 13-ТИЯТ МЕЖДУНАРО-
ДЕН ПАНАИР „ВИНО И ДЕСТИЛАТИ“. СЪБИТИЕТО ПРОТЕЧЕ ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЯКУБ ШЕБЕСТА. УЧАСТИЕ ВЗЕХА 182 ИЗЛОЖИТЕЛИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ. В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА СЕ СЪСТЕЗАВАХА 
БЛИЗО 500 ВИНА В 12 КАТЕГОРИИ. ПЪРВА НАГРАДА – „ВИНО НА ВИНАТА“, КАКТО И ТРЕТА НАГРАДА В КАТЕГОРИ-
ЯТА „ЧЕРВЕНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ВИНА“, СПЕЧЕЛИХА ДВЕ БЪЛГАРСКИ ВИНА НА ИЗБА „KATARZYNA ESTATE“, ВНОСИ-
ТЕЛ ЗА ЧЕХИЯ ФИРМА „WINECOLOR“.

Дилян Янкулов получава първата награда от Якуб Шебеста,  
министър на земеделието
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева


