Вина от Северна Гърция
Северна Гърция е един
от най-облагодетелстваните
и динамични лозарски
райони в страната.
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Северна Гърция е един от най-облагодетелстваните и динамични лозарски
райони в страната. Тя заема голяма площ, която се простира от Йонийско
море на запад до река Еврос /Марица/ на изток, и от северните граници на
страната с Албания, Бивша Югославска Република Македония и България, на
юг до планината Олимп в Централна Гърция. Историята и традицията за лозарство и винарство в този регион се коренят в древни времена. На митичната планина Олимп боговете пиели с наслада нектар, далеч от
погледите на смъртните. Според митологията по тучните зелени склонове

на планината Вермио, в Науса /Негуш/, живяла Семела, майката на Дионис –
богът на лозите и виното. – която бродела в подножието на планината Пангей в Драма. В невероятната мозайка на една древна вила в Пела, бог Дионис
е изобразен яхнал пантера. Освен това Одисей напил циклопа Полифем с нетръпчиво ароматно вино от Марония, в Тракия.
Фирмата „Вина на Северна Гърция“, със своите изявени членове-винарни, развива дейността си в този район, със неговата хилядолетна лозаро-винарска
традиция. Тук са разположени малки семейни винарни, модерни цехове оборудвани с най-нова технология, както и някои от най-едрите фирми за производство на вино в страната, които произвеждат своите вина и ни
приканват да ги открием. И ако всяка чаша вино разказва история за мястото и хората които са го създали, Северна Гърция и нейните хора пазят
множество приятни изненади за нас.

Вина на Северна Гърция – ХАРАКТЕРИСТИКА
Сдружението „Вина на Северна Гърция“ е създадено през 1993 г. в Солун.
Целта му е да подкрепя лозаро-винарските традиции на северна Гърция, като
предоставя на местните и чуждестранни посетители възможност да се
полюбуват на нашата уникална марка гостоприемство.
Общо 33 винарски изби са обединили силите си и са договорили комплект от
общи цели.
• Издигане имиджа на вината от северногръцките винарни, като същевременно ги популяризират в страната и в чужбина.
• Предлагане на посетителите на комплексен винен туризъм във винарните
и из красивата природа на Северна Гърция.
• Подкрепяне културното наследство на Северна Гърция чрез показване на
отглеждане на грозде и направа на вино, както и местни културни мероприятия.
• Създаване на пълен комплект правила обуславящи отношенията между лозарите, винарите и търговците на вино, с цел оптимизиране сътрудничеството
между членовете, достигане до потребителите, като същевременно се подобрява качеството и на продуктите и на обслужването ни.
Местните власти, културни организации, местните предприятия и други
сдружения, са активно въвлечени в дейностите свързани с горните цели. Тези
дейности включват направа на сигнализация за туристи, създаване на фолк-

лорни музеи наблягащи на гръцката традиция в лозарството, винарството и
местната кулинария, издаване на книги и организиране на културни събития. И
накрая, всички тези дейности се организират заедно с местни фестивали,
като същевременно се преплитат местната история, бит и традиции.
„Вината на Северна Гърция“ планира да се захване със следните проекти и
дейности:
I Винарски пътища на Северна Гърция
ВИНАРСКИТЕ ПЪТИЩА НА СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ – една от знаковите дейности
на „Вина на Северна Гърция“, представлява алтернативна туристическа инициатива напълно различна от всичко друго в страната и новаторски начин за
всеки посетител, бил той грък или чужденец, да открива винарни в северна
Гърция които приемат гости, като същевременно получава възможност да
изследва тучните лозарски насаждения в тази част на Гърция и да присъства
на най-различни местни културни прояви.
Мрежата на Винарските пътища на северна Гърция се разрасна така, че да
включва подбрани хотели, ресторанти, местни производители и фирми,
които осигуряват дейности сред природата и на открито, за да се създаде
мрежа за подкрепа на гръцките традиции в културата и кулинарията.
С множество информационни и развлекателни събития, Винарските пътища
на северна Гърция продължава да играе водеща роля в подкрепа на виното –
ключов елемент в гръцките културни традиции от древни времена. Посетители на винарните в северна Гърция могат да пробват общо 8 различни
маршрута, започвайки от планината Олимп, дом на древногръцките богове,
продължавайки към егейския развлекателен парк Халкидики, обитанието на
Дионис в планината Пангей и завършвайки в далечната североизточна
област Тракия.
Винарските маршрути на Винарските пътища на северна Гърция
• Винарският маршрут на Олимпийските богове
• Винарският маршрут на Епир
• Винарският маршрут на Езерата
• Винарският маршрут на Науса
• Винарският маршрут на Пела и Игуменица
• Винарският маршрут на Солун

• Винарският маршрут на Халкидики
• Винарският маршрут на Дионис
Общо 36 винарни целогодишно поддържат политиката на отворени врати за
гостите за дегустиране на вино, екскурзии до винарните и лозята, местни
мероприятия и прояви.
I Организиране на ежегоден международен конкурс за вино – Международният конкурс за вино на Солун, единствен по рода си в Гърция, с цел представяне и популяризиране на качествени вина от различни страни пред
професионалисти и широката общественост.
Всеки месец март, по време на Конкурса, който се организира под егидата
на O.I.V. (Международна организация по лозата и виното), известни гръцки и
чуждестранни професионалисти (енолози, сомелиери и журналисти) дегустират и преценяват вина от Гърция и чужбина през трите дни на конкурса.
Победителите в конкурса получават наградите си на ежегодната гала церемония по награждаването, а на публиката се дава възможност да опита
спечелилите награди вина на събиране за дегустация на вино всяка година
след края на конкурса.
„Международният конкурс за вино на Солун“ постоянно се разраства, като
броят на участващите винопроизводители се увеличава всяка година. Качеството на представените проби също се подобрява с всяка изминала година,
като ярко доказателство, че този конкурс се е превърнал в основна институция за гръцкото вино. Освен това медалите от конкурса са общопризнати
от професионалисти и потребители както в Гърция, така и в чужбина.
I Организиране на кулинарни и културни прояви и конференции с цел запознаване на гръцките и чуждестранни гости с нашите богати винарски и кулинарни традиции и култура съвместно с подбрани заведения за хранене,
срещи по различни тематики и културни дейности.
Утвърдената проява по дегустация на вино „ВорОйна“ (VorOina = дегустация
на вина от лозята на Северна Гърция, Vor-Oina=ΒορΟινά, от Βορράς, Vorras=север и Οινά=Oina от oinos=οίνος=вино) се провежда ежегодно в Атина,
Солун и други гръцки градове и представлява отлична възможност за професионалисти и широката общественост да дегустират текущите гроздови реколти от сдружението на производителите.
Отворени врати във винарните на „Винарските пътища на северна Гърция“:
Всяка година винопроизводителите и членовете на мрежата за винен туризъм
„Винарски пътища на северна Гърция“ посрещат любителите на виното в
своите винарни в празнично настроение през втория уикенд на м. май.
Посетителите се наслаждават на обиколки с екскурзоводи, получават
възможност да дегустират изключителни вина и възможност да си купят
редки реколти на специални цени, като същевременно се забавляват на множество прояви и събития през тези дни.
I Предоставяне на обучение за хора интересуващи се от занимания
свързани с виното, като ресторантьори, хотелиери, сервитьори, специални
винарски екскурзоводи и др.
I Участие във и сътрудничество с международни дружества и организации
със сходни цели. Развиването на този вид сътрудничество във винения ту-

ризъм засилва положителните резултати от нашата дейност и подпомага
местната регионална икономика.
I Участие в международни търговски панаири в Гърция и чужбина.

Лозарският регион на Северна Гърция
Големи открити равнини прекосявани от реки и полупланински райони с ниски
полегати хълмове. Високи планини и затворени плата поддържани хладни от
бриза от големи и малки езера. В заден план се простира нарязаната като дантела брегова линия, обградена от Егейско и Йонийско морета.
Топографията на Северна Гърция е сложна и интересна, с разнообразна природна среда. Благоприятният средиземноморски климат, с меки зими и
слънчеви лета и идеалният състав на почвата, допринасят за създаването на
множество микрорайони със специфични екосистеми. Това действа особено
благотворно за лозарството и за производството на множество различни видове вино с характер и особени черти. Местните сортове грозде, както и
космополитните такива, които са се аклиматизирали добре към региона, се
радват на вниманието на опитни винари в лозята на Северна Гърция. Има около
300 местни гръцки сортове грозде. Те представляват ценен актив за неповторимия характер на гръцките вина. Много от тях се срещат в лозята на Северна Гърция. Ксиномавро, най-изящният сорт червено грозде в Северна Гърция,
се отглежда тук и преобладава в състава на PDO /защитено наименование за
произход/ вината от Науса, Аминтео, Игуменица и Рапсани, които тясно се
идентифицират с тези региони. Вината Ксиномавро имат разнообразен и отличителен характер. Те се различават чрез тъмночервения си цвят и характерен аромат на червени плодове, който след отлежаване в дъбови бъчви, се
развива в богат букет от ухания с типични нотки на домат. Това също така
смекчава танините, които придават на виното неговите добра структура и
пищност. Това са вина с отличен потенциал за отлежаване. Други гръцки червени сортове грозде в лозята на Северна Гърция са Негоска, Красато, Ставрото, Мосхомавро, Лимнио, Мавруди и Влахико. Основните местни сортове
бяло грозде отглеждани в региона са Дебина, Родитис, Атири, Асиртико и Малагузия. Заедно с гръцките сортове грозде растат и някои много добре аклиматизирани космополитни сортове, като Шардоне, Совиньон Блан,
Гевюрцтраминер, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Гренаш Руж и други, по-редки
сортове. Топография, почва, климат, сортове: Всичките необходими съставки

за създаване на страхотно вино си съжителстват хармонично в Северна
Гърция. Лозарите и винопроизводителите от района се ползват от традицията, опита и уменията си, за да се развиват динамично. Тяхната продукция,
вината на Северна Гърция, са вина със Защитено наименование за произход и
Защитено географско наименование, с идентичност и характер, които издигат името на региона, тъй като пътуват по цял свят.

PDO лозарски райони в северна Гърция
В съответствие с нормативите на Европейския съюз, терминът Защитено
наименование за произход (PDO) върху етикет означава, че виното произлиза
от законно определена зона за лозарство, с конкретно наименование, че се
произвежда от винарските изби указани от законодателството за тази
зона, че се превръща във вино чрез използване на традиционната методика
за зоната и има специфична органолептична характеристика.
Вината с обозначение PDO имат типичност и характер, които указват зоната от която произхождат. Има 6 PDO региона в Северна Гърция. PDO регионът Рапсани лежи в подножието на планината Олимп. Богатото червено
PDO вино Рапсани се произвежда от гроздовите сортове Ксиномавро, Красато и Ставрото. PDO регионът Зица е в Епир. Два вида от ароматното
PDO вино Зица се произвеждат от сорта бяло грозде Дебина, дестилирано
и полупенливо. PDO регионът Аминтео се намира в Аминтео, около езеро Легоритида. Благородният сорт червено грозде Ксиномавро се отглежда тук,
а произвежданите вина са PDO Аминтео дестилирано розе и червено, както
и единственото пенливо розе в Гърция с обозначение PDO. PDO регионът
Науса се намира около град Науса в подножието на планината Вермио. Това
е зона в която преобладава Ксиномавро, който придава на червеното PDO
вино Науса характерния му богат аромат в два вида – сухо и полусладко. PDO
регионът Игуменица се простира около подножието на планината Пайко,
около град Игуменица. Лекото и елегантно PDO вино Игуменица се произвежда от червените сортове грозде Ксиномавро и Негоска. PDO регионът
Склонове на Мелитон се намира в Халкидики, по склоновете на планината
Мелитон на полуостров Ситония. Червеното PDO вино Склонове на Мелитон се произвежда от сортовете Лимнио, Каберне Совиньон и Каберне
Фран. Бялото PDO вино Склонове на Мелитон се произвежда от сортовете
Асиртико, Родитис и Атири.

PGI вина в Северна Гърция
Категорията Защитено географско наименование (PGI) се отнася за вина
със специално указание за географския произход, направено от специфични
сортове. Указанието за географски произход може да се отнася било към
цял географски регион – който в случая със Северна Гърция е Епир, Македония и Тракия, или до по-малки райони.
Винопроизводителите от фирмата „Вина на Северна Гърция“ произвеждат
вина с различни PGIs, в зависимост от зоната където се намира всеки един
от тях. Повечето от тях произвеждат вина с етикети от трите основни
географски региона: бяло, розе и червено PGI Епир, бяло, розе и червено PGI
Македония и бяло, розе и червено PGI Тракия.
Заедно с тези три регионални PGI вина, винарните в Северна Гърция пускат
вина и със следните PGI обозначения:

PGI Крания PGI Пиерия
PGI Мецово PGI Йоанина
PGI Велвентос
PGI Флорина
PGI Касторя
PGI Сиатиста
PGI Иматия
PGI Пела
PGI Неа Месимврия
PGI Епаноми

PGI Склонове на Вертискос
PGI Солун
PGI Ситония
PGI Агио Орос
PGI Халкидики
PGI Пангео
PGI Драма
PGI Склонове на Пайко
PGI Исмарикос
PGI Авдира.

За всякаква допълнителна информация, моля да посетите нашата интернет страница: www.winesofnorthgreece.gr & www.wineroads.gr, или да изпратите и-мейл до info@wineroads.gr

Вина от България
БЪЛГАРСКОТО ВИНО
ЕДНА ЖИВА ТРАДИЦИЯ
СЪС СЛАВНОТО МИНАЛО
И БЪДЕЩ ПРОСПЕРИТЕТ
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УКАЗАТЕЛ
1. винарна Бургозоне
2. Домейн Бояр Интернешънъл
3. Винарска изба Едоардо Мирольо
4. Винарна Карабунар
5. Имение Катаржина
6. Винпром Ямбол ООД
7. Винзавод АД – Асеновград

Виното винаги е било и винаги ще бъде важен поминък за България. В исторически аспект търговията с вино е част от националната култура
и днес представлява ключов елемент в защита на положителния имидж
на България.
Не случайно ние българите разказваме история за произхода на нашите
земи. Когато Господ създал света, напълно бил забравил България. И така
единственото нещо което можел да направи тогава било да изтърси
върху тези земи това което било останало от съдържанието на вече
празния му чувал. И така макар и напълно забравени в началото, след

това сме получили щедро омайващо разнообразие от вълнуващи пейзажи равнини и долини скътани между планински скат, реки с тучни равни брегове,
хълмове наклонени към Черноморския бряг и чудесни лози, които намерили по
тези земи неповторими условия за процъфтяване и даване на гроздова реколта с жълти леки зърна, с дълбок аромат и превъзходно качество.
Според някои автори, и древни и съвременни, култът към Дионис води началото си в земите на древна Тракия, където виното се е считало за свещено
и ползването му било предназначено за общуване с боговете. Това историческо твърдение поставя българското лозарство и винарство в сърцето на
древното развитие на отглеждането на грозде и производството на вино.
Еноложката традиция е продължавала хилядолетия без прекъсване и е допринесла изключително много за съвременното отношение на страната към
производството на вино. Както изглежда, отглеждането на някои от найстарите сортове грозде – като Мискет, Димят, Гъмза, Мавруд и Широка
мелнишка лоза, датират чак в Тракийско време.
България има умерен климат с топло лято и сравнително студена зима.
Средната годишна температура необходима за отглеждането на лози варира между 3,500°C и 3,700°C. Почвите са различни и разнообразни – има киселинни (канелени) почви, сиви горски почви, богати зонални хумусни и
карбонатни почви, плодородни черноземни почви (известни като чернозем),
алувиални и планински ливадни почви, включително и дълбоки и плитки пясъчни почви и други. Всички те са изключително благоприятни за отглеждане
на лози, за правилното узряване на гроздето и производство на качествени
бели и червени вина.
Според почвените и климатични условия, както и сортовете грозде, може
да се определят четири основни лозарски и винарски региона в страната:
РЕГИОН НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА (Северна България), ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН (Източна България) РЕГИОН НА ТРАКИЙСКАТА НИЗИНА (Южна България) и РЕГИОН НА ДОЛИНАТА НА СТРУМА (Югозападна България).
Настоящият повлиян от Европа процес доведе до възстановяване при
българското вино на производствените практики за направа на автентични
вина, които гордо биха могли да проследят произхода си.
Има два основни лозаро-винарски региона за производство на PGI вина – Тра-

кийската низина и Дунавската равнина, и 55 зони за производство на PDO
вина, които се произвеждат според най-високите стандарти за качествен
контрол, гарантиращи качествена продукция.
PDO Долината на Струма
PDO Южен черноморски бряг
PDO Черноморието
PDO Видин
PDO Ново село
PDO Плевен
PDO Лозица
PDO Върбица
PDO Ловеч
PDO Русе
PDO Лясковец
PDO Свищов
PDO Сухиндол
PDO Павликени
PDO Шумен
PDO Нови пазар
PDO Велики Преслав
PDO Хан Крум
PDO Драгоево

PDO Търговище
PDO Варна
PDO Евксиноград
PDO Поморие
PDO Сунгурларе
PDO Славянци
PDO Карнобат
PDO Септември
PDO Пловдив
PDO Асеновград
PDO Карлово
PDO Хисаря
PDO Перущица
PDO Брестник
PDO Ямбол
PDO Стара Загора
PDO Оряховица
PDO Сливен
PDO Шивачево

PDO Нова Загора
PDO Хасково
PDO Ивайловград
PDO Любимец
PDO Стамболово
PDO Сакар
PDO Сандански
PDO Мелник
PDO Хърсово
PDO Лом
PDO Монтана
PDO Враца
PDO Пазарджик
PDO Драгоево
PDO Шумен
PDO Варна
PDO Болярово

PGI Дунавска равнина
Лозовите растения в този регион за производство на вино със Защитено
географско наименование (PGI) „Дунавска равнина“ се намират в Дунавската
равнина в северна България. Тя е разположена между река Дунав на север,
предпланините на Стара планина на юг, река Тимок на запад и Черно море на
изток. Надморската височина на по-голямата част от Равнината е между
100 и 250 м, стигайки на места до 300-400 м. Умереният континентален климат със сухи, горещи лета, низинният терен с равнини, хълмове и плата,
черноземните (черни) почви и сиви горски почви формирани върху льос,
както и поддържаните и развивани традиции в региона, определят особеностите и характеристиката на произвежданите вина.
I Сортова структура
Бели: Совиньон блан, Мускат отонел, Шардоней, Траминер, Димят, червен
Мискет, Рейнски Ризлинг, Тамянка, Пино Гри, Угни блан, Ризлинг италиан, Ркацители, Алиготе, Вионие, Фурминт, Харш Лавелю, Сунгурларски мискет, Варненски мискет, Мискет Марков, Силванер, Мюлер Тюргао, Кайлъшки мискет,
Шений блан, Русан, Коломбар и пр. Белите вина имат сложен аромат с преобладаващи цитрусови плодове и нюанси на билки, прясна трева и диви
цветя. Вкусът е свеж, с балансирана киселина, хармоничен, с дълготраен
послевкус.
Червени: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пино ноар, Гамей ноар,

Памид, Букет, Сира, Рубин, Сензо, Евмолпия, Гренаш, Хеброс, Аликанте
Буше,Гран ноар Гъмза, Карменер, Пти Вердо, Малбек, Гренаш и др. Ароматът
на розето се характеризира с червен горски плод и костилков плод. Вкусът
е ефирен, закръглен, с предизвикващи апетит елементи на къпина и зряла
череша. Повърхностният слой е топъл, леко тръпчив, с определена свежест.
Ароматът на червените вина съчетава черни и червени горски плодове,
сливи, подправки, ванилия и орехи. Вкусът се характеризира с меки танини,
балансирани, сочни, с плодова свежест.

PGI Тракийска низина
Сортовете лози в региона за производство на вина с PGI „Тракийска низина“
се намират в южна България. Тя е разположена между Стара планина на север,
Черно море на изток и границата с Гърция на юг. Надморската височина на
която се отглеждат растенията, е между 100 и 500 m. Теренът е равен и
хълмист. Преходният континентален климат е мек и топъл, с влияние от
Черно море и Средиземноморието, благоприятните почви, главно канелена
горска (Хромови лесивирани) и развитите традиции – човешкият фактор,
създават условия за производство на вина със специфични особености. Те са
с много есенции и богати на алкохол. По отношение на вкуса, преобладава
количеството на благородни танини.
I Сортова структура
Бели: Мускат отонел, Шардоней, Совиньон блан, Димят, Траминер, червен
Мискет, Рейнски Ризлинг, Тамянка, Пино Гри, Угни блан, италиански Ризлинг,
Мискет Враца, Ркацители, Варненски мискет, български Ризлинг, Алиготе,
Вионие, Семион, Силванер и др. Белите вина имат жив, дълбоко златист
цвят със зеленикави отражения. Ароматът е интензивен, многопластов,
развива се в чашата и добива сладост съчетана с цветови нюанси. Вкусът
е плътен, балансиран и хармоничен, с отличителна плодова натура.
Червени: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мавруд,Пино ноар, Гамей
ноар, Широколистна лоза, Памид, Букет Шевка, Сира, Рубин Евмолпия, Мелник 1300, Мелник 82 Гренаш, Пловдив Малага, Сензо, Аликанте Буше, Пти
Вердо и др. Розето има елегантен аромат на червен горски плод с акценти
на дива ягода и череша. Тялото има интензивен плодов аромат; то е ком-

плексно, сочно, с приятни свежест и послевкус.
Червените вина имат жив, искрящ, плътно рубинен цвят с гранатови отражения. Ароматът притежава характерни силни плодови нюанси на червен
и черен плод – череша и вишня, къпина, слива с дискретни акценти на червени
чушки, подправки и шоколад. Плътен вкус с добре балансирани танини, зряла
закръгленост и мекота, сочен, плодов, елегантен горен слой /завършен вид;
външен вид; покритие/.

Национална лозаро-винарска камара
Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) в България е неправителствено сдружение на професионалистите занимаващи се с лозарство и винарство в България. То е учредено през м. февруари 2000 г. като приемник на
Асоциацията на производителите и търговците на вино и спиртни напитки,
основана през 1991 г. Мисията на Камарата е да защитава и подкрепя професионалните интереси на своите членове, както и да гарантира и поддържа качеството, автентичността и произхода на вината.
НЛВК и 6-те регионални камари (РЛВК Тракия, базирана в гр. Пловдив; РЛВК
Мизия, базирана в гр. Плевен; Югоизточна тракийска РЛВК, базирана в гр.
Сливен; РЛВК Черно море, базирана в гр. Варна; Южно-черноморска РЛВК, базирана в гр. Бургас, РЛВК Пирин, базирана в с. Дамяница) са неправителствени организации призовани допълнително да популяризират развитието
и конкурентоспособността на българското лозарство и винарство. Те са
също така упълномощени да издават сертификат за произход на качествени
вина, както и сертификат за автентичност на гроздови сортове. Камарите са основали комисии за дегустация, които да извършват задължителните органолептични анализи.
Националната лозаро-винарска камара е организатор и съорганизатор на
важни национални и международни прояви:
I Международен панаир за лозарство и винарство ВИНАРИЯ в Пловдив, от
1992 г. Изложението, което се провежда ежегодно през м. април, привлича и
фирми за производство на вино и тези които се занимават с производство
и разпространение на машини, съоръжения и помощни материали за лозарство и винарство от цял свят. Международният конкурс за вино и

спиртни напитки ВИНАРИЯ е основното събитие в програмата за подкрепа
на панаира. Всяка година все повече вина от цял свят се състезават за престижната награда Златен ритон, която се дава само на 6 вина от всички
участващи.
I САЛОН НА ВИНОТО в София, от 2001 г. Изложбата провеждана всяка година през м. ноември, е насочена към най-големия национален пазар на вино
– София. САЛОН НА ВИНОТО се радва на интереса на нарастващ брой
български и чуждестранни производители, които ежегодно участват в изложбата, демонстрирайки своите премиерни и традиционни продукти. Конкурсът за златните медали на ИнтерЕкспо Център и Конкурс на
потребителите, са главните събития в подкрепящата програма.
I ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО в Пловдив, от 2009 г. Това е отпразнуване на
новата реколта българско вино всеки последен уикенд от м. ноември в Стария град на Пловдив. Дегустация, състезания, лекции – всички те целят разширяване на културата на вино на консуматорите и демонстриране
качеството на българското вино.
I УИКЕНД НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО, ОТ 2013 г. Уроци по търговска дегустация и майсторски класове за експерти – всяка година за различен пазар
на вино.
I БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА РАКИЯТА, от 2013 г. Излагане и дегустация
на традиционната напитка ракия.
I Представяния и дегустации на български вина в страната и по цял свят.
I Винени обиколки за професионални познавачи и любители на виното.
България предлага уникални обекти за винен туризъм. Традициите на винопроизводството се доказват от факта, че 90% от съдовете открити при
археологични разкопки тук, са свързани с виното. Заедно с дегустацията
на висококачествените вина, има множество исторически обекти датиращи от преди хиляди години. Има уникални музеи на лозарството и винопроизводството, които демонстрират дългата история на виното по
българските земи.

Професионалното обучение и майсторските класове по лозарство и енология се организират в Центъра за обучение на НЛВК в София. Официални
сертификати се издават от Министерството на образованието и науката в България.
Български вина участват ежегодно в множество престижни конкурси за
вино, като Световен Конкурс Декантатор, Световен конкурс в Брюксел,
Международен конкурс за вино и спиртни напитки в Лондон и др. и печелят
най-високите награди.
НЛВК издава специално списание по лозарство и енология – ЛОЗАРСТВО И
ВИНАРСТВО, учр. 1911 г., и списание за маркетинг БГВино, учр. 2012 г. НЛВК
е съредактор на каталога ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ.
НЛВК определя стратегиите за развиване на лозарството и винарството
и реализира политиката в производството на лози и вино. Сдружената
общност на българските лозари и винари е призована да възстанови репутацията на българското вино чрез осигуряване на неговата конкурентоспособност. Като използва техния експертен опит, наблягайки на
предимствата на благоприятните географски фактори и продължавайки
дълбоко вкоренената древна традиция, българската общност на винарите
доказва и потвърждава силните страни на българските вина.

НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА
www.bulgarianwines.org; e-mail: office@bulgarianwines.org

