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Обзор на гроздобер 2020
Тази година гроздоберът в Бургозоне

ръчният гроздобер ще се извършва

започва с местния сорт Тамянка.

в контекста на международната

Очаква се добра реколта, въпреки че

пандемия и допълнителни мерки

добивите са стриктно контролирани

заради COVID-19 ще се предприемат.

за да се запази високото качества на

За лозята няма извънредно

вината. Най-голямото

положение и даже през кризата

предизвикателство ще бъде ръчната

Бургозоне ще продължава да се

работа. За разлика от повечето

грижи за тях за да се радвате на

региони по-света като Бордо, където

висококачествено вино! Можете да

90% от гроздобера е механизиран,

прочетете подробна информация за
климатичните условия на гроздобера
2020 тук.

Г Р О З Д О Б Е Р
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Лозята може да зимуват като
мечките, но за лозарите на Бургозоне
няма почивка…
Въпреки че лозите спят през зимата, лозарите не си почиват. През зимния
период лозарите на Бургозоне трябва да оформят лозята и изрежат всички
пръчки за да ги подготвят за пролетното пробуждане. В края на годината когато
паднат температурите и стане студено, лозите си губят листата и заспиват до
пролетта. По време на този период лозите имат намалени жизнени функции за
които използват резервите си, събрани под формата на въглехидрати и
нишесте, концентрирани в корените. Дървесината им се втвърдява и става поиздръжлива на студа, а снега създава защитен слой които много добре се
отразява на лозите. Чак когато температурите се дигнат над 10 градуса за
известно време, соковете на лозята се качват в стъблото и лозята се събужда.
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Участия на Бургозоне

Голям златен медал и
други 2 златни медала за
Бургозоне

Статия за СЗБ и Бургозоне
в списание Дивино
България | Август 2020

Русия | Септември 2020

Края на август, екипът на DiVino,

Бургозоне спечели Големия златен

съставен от най-известните винени

медал за Розе Селекшън, Златен

журналисти в България посети Шато

медал за Совиньон Блан Селекшън и

Бургозоне, до град Оряхово. Гостите

Златен медал за Мерло&Каберне

се радваха на красивите гледки от

Селекшън от VII Форум на

лозята на фона на река Дунав, след

винопроизводителите от

което имаха беседа и дегустация с

Черноморския регион тази година в

обяд.

Москва. На форума участваха
винопроизводители от 8 страни.

Посещението беше част от

Резултатите от конкурса можете да

подготовката за есенния брой на

видите тук.

DiVino Magazine! със заглавие „Вино
в посока северозапад“. Изданието
беше посветен на Северозападния
винен регион и има много интересна
статия за Шато Бургозоне или както
го наричат в списанието
„Винозамъкът на дунавския бряг“. За
повече информация, погледнете тук.

И Н Т Е Р Е С Н И

Ф А К Т И

Знаете ли, че вината на Бургозоне
са 100% веган
На въпроса – може ли вина да са веган,
отговаряме че ДА и че всичките вина на
Бургозоне са такива и вече го отбелязваме на
задните етикетите ! За да може вината на пазара
да са бистри и да не помътняват,
производителите ги обработват с бистрители. За
вината на Бургозоне използваме само
неорганични бистрители като бентонита, който
е минерал от рода на глините От новата реколта
вече на всички задни етикети на Бургозоне ще
пише, че вината ни са 100% веган за да можем
да помогнем за информирания избор на
крайните клиенти които споделят тази
философия и за тези, които като Бургозоне искат
да помогнат за устойчивото развитие на
околната среда.
Научи повече

Бургозоне се намира до найвисоките льосови хълмове в света
Милиони хора посещават всяка година
природни забележителности, изградени от льос
като Националния живописен път на Льосовите
хълмове в щата Айова, който се смята за едно от
10те най-красиви в Америка както и льосовите
хълмове по река Хуанг в Китай, наречена
Жълтата река заради цвета на льоса. Малко
обаче знаят че няма нужда да се пътува до
другия край на земята, тъй като в Северна
България до град Оряхово на река Дунав са едни
от най-високите льосови хълмове в света.
Льосовите почви дават изразителни (ярки)
ароматни характеристики, елегантни и плодови
червени вина в сравнение с тези от други почви
и минерални характеристики на виното. Научете
повече за льосовите хълмове и техните
особености и въздействие върху винения стил
на Бургозоне като прочетете повече тук.
Вижте кратък филм за почвата в Бургозоне

Н А Ш И Т Е

УЧАСТИЯ И ПАРТНЬОРСТВА

Бургозоне партньор
на международния
филмов фестивал
Арт Фест

Бургозоне поддържа Фестивала на
„Отговорно
морската кухня –
пазаруване“ на
Fish Fest
базара IN&OUT
Вината на Бургозоне са много

Бургозоне беше партньор по

Бургозоне полага много

подходящи за морската кухня,

време на откриването на

усилия да намали

за това Бургозоне участва в

петото издание на „Мастер оф въглеродния си отпечатък и

третото издание на Бакхус

Арт“ – единствен в Източна

взе участие в двудневния

FISH Fest. Посетителите на

Европа международен

базар IN&OUT и

фестивала, можеха да опитат

филмов фестивал на

PrototypEvents под надслов

на щанда на Mastercard

документални филми за

„Отговорно пазаруване“. Като

TasteBox Vino Bar нашата

изкуство. Вината на

партньор на събитието

изискана Тамянка- типичен

Бургозоне бяха представени

Бургозоне предложи своите

сорт за Северна България.

преди прожекцията на

висококачествени и много

Вижте повече тук.

тематичния филм "Нашата

търсени вина от местните

кръв е вино" – любопитен и

сортове Тамянка и Гъмза.

много очарователен

Гледайте късото филмче от

документален филм за

събитието тук.

винопроизводството в
днешна Грузия.

Научи повече

Научи повече

Член на Бургозоне съдия в
престижния конкурс Qwine Top
100 в Китай
С гордост съобщаваме, че членът на екипа
на Бургозоне, Еми Маринова бе един от
десетте международни съдии в престижния
винен конкурс Qwine Top 100, които се
проведе в град Чингтиан в Китай. В Китай
за момента пандемията е овладяна и Китай
е една от малкото страни където пазара на
виното почти се върна на нивото преди
кризата. Вижте кратко видео тук.

Н О В О

Пирамидата на
Бургозоне
За да улесним нашите клиенти бързо
да се ориентират в нашето богато
портфолио, създадохме пирамида
която обяснява различните ни серии
вина. Погледнете тук за да разберете
разликата между нашите колекшън,
премиум и селекшън вина.

Н ов и я ка л е н д а р н а
Бу р го зо н е и с в е тов н и т е
д н и н а с о ртов е т е в и н о
В лозята на Бургозоне, край река
Дунав, гледаме 13 сорта грозде като
повечето от тях имат международен
ден които им е посветен през
годината. По-случай новогодишните
празниците, Бургозоне предлага
иновативен и уникален винен
календар за световните дни на
сортовете вино, които гледаме в
нашите лозя. При всяка поръчка по
време на Новогодишните празници
в нашия онлайн магазин, бутикова
изба Бургозоне ви изпраща по една
картичка-винен календар за да
отбелязваме заедно всеки празник с
чаша искрящо вино Бургозоне!
Открийте “Винения Календар на
Бургозоне, който да ви вдъхновява
да отбелязвате любимия ви „Ден на
Виното“ с чаша Бургозоне тук.

В Е С Е Л И

П Р А З Н И Ц И

От Бургозоне
Както през цялата 2020г. и въпреки предизвиканите от пандемията трудности и
несигурност, ние в Бургозоне сме оптимисти и искаме да завършим пред
новогодишното си послание към партньори и фенове с цитата на Марла Губс –
„Нещата винаги биха могли да са по-добри, но и винаги биха могли да са още
по-зле“
Желаем на всички здраве, любов и весели Новогодишни празници 2021!
Вижте нашия къс поздрав на следния линк.
НАЗДРАВЕ с вината на БУРГОЗОНЕ.
O U R
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