Победителите в "Дефиле на младото вино в Стария Пловдив" вече са известни
29 ноември 2009 г.
17:14

Посетителите на празника "Дефиле на младото вино в Стария Пловдив", провел се на
28 и 29 ноември, определиха чрез гласуване с анкетни карти фаворитите в трите
категории вина. В 7 къщи в архитектурния резерват бяха разпределени 17
винопроизводители
от
цялата
страна.
Първо място за червено вино безапелационно спечели Катаржина Естейт, част от
холдинг
Белведере.
http://www.belvedere.bg
http://katarzyna.bg
Фаворитът се открои в изключително силната конкуренция на Черноморско злато,
Румелия, Драгомир, Винзавод Асеновград, Пълдин и Вила Винифера
http://www.villavinifera.com.
Борбата за излъчване на фаворит в категория розе раздели двамата претенденти
на отстояние само от две точки. Спечели Загрей http://zagreus.org, последван от Вила
Винифера
http://www.villavinifera.com.
Първото място за бяло вино отиде при шато Копса-Карлово, което беше неочаквано
и за представителите на туристическия бранш и самите организатори, които не го
познаваха като туристически обект в региона.http://www.copsa.bg
Втората изненада дойде след обявяването на наградите на Европейски рицарски
орден на виното-Консулат България. Специална комисия от специалисти с тайно
независимо гласуване също излъчи шато Копса за носител на Сребърен рицарски
граал. Така потребители и спецове се оказаха с еднакъв вкус по отношение на своя
фаворит
за
производител
на
бяло
вино.

Рицарите
не
излъчиха
Златен
рицарски
граал.
Никой не събра нужните 85 точки за първата награда, каза Председателят на комисията
инж.
Неда
Проданова.
Сребърен граал беше присъден в категорията червено вино отново с дублаж на
гласуването. Виното на "Домейн Юстина"-с. Устина беше изборът на комисията.
Почитателите на винения туризъм веднага споделиха, че очакват да бъде построен побързо туристическия комплекс /показан долу/, за да могат да се наслаждават сред
приятна обстановка на истинско висококачествено вино. Посетителите на знаеха почни
нищо за този винопроизводител и в анкетните карти той не беше в масовото
присъствие. Управителката Добрина Палаурова обясни, че търси друг тип пазар
и отношение към напитката. По тази причина и виното им не се предлага в търговската
мрежа. Съответно от това неговото търсене се очаква да се засили и то да се появи в
листата на елитните ресторанти вече като отличено от специалистите през 2009
година. http://villayustina.com

За розета номинациинямаше. По тази причина не беше връчена и награда.
"Радио България", което предава в чужбина, записа първия материал с организаторите
след
награждаването.
Интервюто с организационния секретар Радина Стоева и с двамата фаворити Катаржина Естейт и Загрей - ще бъде излъчено и в 18.00 часа българско време, както и
в 03.00 часа на територията на Северна и Южна Америка.

