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Българските гроздови елексири
с тройна награда в Прага
От 22 до 24 април, в Панаирното градче в Прага (Výstaviště Praha Holešovice) се състоя 18-ото издание на меж-
дународното изложение Vino&Delikatesy, в което се включиха 202-ма изложители от 17 държави и бе посете-
но от 13 400 гости-любители на доброто вино и подходящото мезе към него. Българските винари отново ни 
зарадваха с постиженията си, а фирмите-дистрибутори си отнесоха три медала (златен, сребърен и бронзов). 

Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“

Събитието премина под 
патронажа на зам.-пред-
седателя на Сената Пр-
шемисл Соботка (Přemysl 
Sobotka) и с участието на 

зам.-министъра на земеделието. Пър-
вият ден, по традиция, принадлеже-
ше на виното от Моравия. Точно там, 
покрай шандовете с моравско вино и 
оригинални чешки деликатеси, се със-
тоя среща на министъра на земедели-
ето Мариян Юречка (Marian Jurečka) с 
посланици и търговски фирми в Чеш-
ката република. Тази среща даде въз-
можност на високите гости от над 20 
държави да се запознаят с продукци-
ята на чешките производители. Вто-
рият ден на Изложението бе посветен 
на вината и деликатесите от Унгария, 
а третият на ароматните напитки и 
вкусни деликатеси от Италия.

Неделима част от Панаира е и 
състезанието за Златната купа (Zlatý 
pohár), а награди бяха връчени в 17 
състезателни категории. 

Наградата на Премиера на Чехия 
и титлата „шампион“ спечели унгар-
ското вино Tokaji aszú 6 puttonyos 

2008 Happy Hungarian Wine от Zsirai 
winery, а като най-качествено чеш-
ко производство бе определено 
Rulandské bílé 2013 pozdní sběr на 
Winberg Mikulov s.r.o.

Историята разказва, че дори бри-
танският политик Уинстън Чърчил си 
е поръчвал ежегодно мелнишко вино 
и този факт ясно говори, че българ-
ската напитка е ценена и прословута 
с вкусовите си качества и изтънче-
ността си. Поредно доказателство за 
умението на родните винари са спе-
челените награди на Vino&Delikatesy, 
2015 – три медала в една и съща ка-
тегория – на сцената излязоха три-
ма българи, за да получат ценните 
отличия – съответно златен, сребъ-
рен и бронзов медал. Златото спе-
чели елексирът Villa Yustina Special 
Rezerve 2010, чийто вносител е фирма 
Winekolor, среброто отиде при Cuvée, 
2007 – дистрибутор Krez obchod a 
služby, а бронзовият медал си отнесе 
Logoday Melnik 55, 2013, дистрибутор 
Winekolor. Иначе родното винопроиз-
водство бе представено, както и мина-
лата година, на три щанда в Панаир-

ното градче, на които се презентираха 
частни производители и вносители 
– освен вино, което е основната тема 
на Изложението, можеха да се видят 
български сирена и колбаси, предла-
гани от Васка Ангелова в магазина й 
„Radost – bulharské speciality“; вече 
традиционно участва фирма „Заха-
риев Н“ с висококачествени дъбови 
бъчви. Продукцията й се посреща 
с внимание и любопитство, дано да 
има и потенциални купувачи. Ин-
тересът към българското вино, осо-
бено към червеното е традиционно 
голям – посетителите се спираха, 
опитваха, разпитваха – хубаво е, ако 
нашите винопроизводители успя-
ват да убедят чешките вносители и 
потребители, че България предлага 
качествени продукти! 

Въпреки че 2014 г. бе най-тежка-
та за българското винопроизводство 
през последните 30 години поради 
изключително неблагоприятните 
климатични условия, родното вино 
е спечелило над 150 международни 
награди. Е, това е достатъчно основа-
ние за оптимизъм, а и за гордост!  ◆

На сцената е българското вино


