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Тази година бутикова изба Бургозоне

В Бургозоне вярваме в научната

празнува юбилей. Ето накратко и

теория която твърди че 10 години

нашата история: Изборът на масив

(или 10.000 часа) практика и

за изграждане на лозово стопанство

постоянство са нужни за да се

започва през далечната 2000 г., с

постигне експертно ниво в дадена

уникален тероар от 100 хектара с

област. Последните 10 години ние

доказан потенциал по поречието на

работим неуморно и се радваме, че

река Дунав. През 2005 се засаждат

тази година, когато празнуваме 10

първите лозя а през 2010 г. избата е

годишнина на избата, ние стигнахме

пусната в експлоатация. Следва

до експертно ниво във винената

първия Голям златен медал за

индустрия с предлаганите ни

България от Световния конкурс в

висококачествени български вина по

Брюксел, първите и единствени 91

целия свят.

точки за българско бяло вино в
Америка, титлата Златна Изба на

Следващото десетилетие ние от

България през 2016 и 2018, пускане

Бургозоне ще продължим да

на местни сортове и над 100 медала

предлагаме уникални тероарни вина

от най-престижните винени

като следваме нашата мечта да

конкурси. С износ в над 20 страни на

покажем потенциала на българското

4 континента, Бургозоне с гордост

вино на света със страст, уважение,

показва потенциала на българските

идентичност, скромност и търпение.

вина на света и благодари на всички,
които ни поддържаха през тези 10

Гледайте новото ни видео тук.

години.

Г Р О З Д О Б Е Р
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Тази година гроздоберът е
специален: ранен, обилен и
дистанциран!
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!

90% от гроздобера е механизиран,

Ж Е Н И Т Е

И
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Ех, тези момичета!
Каква е ролята на жените във винения свят?
Статистиките показват, че средно в западните
страни 65% от вината се купуват от жени и, че
женският вкус определя новите тенденции във
винения свят. Многобройни проучвания сочат,
че жените са по-добри дегустатори на вина. Това
се дължи главно на генетично предимство,
свързано с инстинкта за самосъхранение при
жените във фертилна възраст (20г.-60г.),
развитие на сетивата от практика във
всекидневния живот (пазар, готвене, деца,..)
както и по-точно изразяване с думи на
отделните аромати на виното.
Екипа на Бургозоне също се променя и нараства
и се радваме на пристигането на нови
талантливи жени, които да подкрепят мъжкото
сърце на технологичния ни екип.
Научи повече

И едно българско момиче…
…което прочу България в Азия чрез българското
вино. Една от малкото българки дипломирани с
престижната титла WSET Diploma Level 4 от една
от най-значимите и влиятелни институции в
областта на виното и спиртните напитки Wine &
Spirit Education Trust е от екипът на Бургозоне.
Благодарение на опита и знанията си, Еми
Маринова е канена като член на жури във
винени конкурси в Европа и Азия. Тя е и първият
български WSET лектор в Китай провеждащ
семинари за професионалисти от винената
индустрия.
Научи повече

Н А Г Р А Д А

Признание от Япония
Едно от вината от серията Селекшън на
Бургозоне бе отличено със сребърен
медал от Женски винени награди Сакура
през февруари.

С Ъ Б И Т И Я

Участия на Бургозоне

Българско слънце в
Япония
Япония | Февруари 2020

Бургозоне взе участие в
единствения винен салон
за годината Винекспо

Представители на Бургозоне

Париж | Февруари 2020

пътуваха до Япония където

Винекспо Бордо, един от най-

представиха бутиковите ни вина

големите и важни винени салони в

сред световни производители на

света започнал през 1981, реши на

вино в Токио. Разбира се, всички

всеки 2 години да се пренася в

отново бяха очаровани.

Париж. Така през февруари 2020, за
първи път се организира салона
Винекспо Париж и Бургозоне не
можеше да пропусне премиерата на
този салон, като участва и представи
някои от първите си вина реколта
2019.Това беше добра възможност да
се срещнат много от нашите
партньори, тъй като този салон бе
организиран съвсем в началото на
COVID-19 и се оказа единствения и
последен винен салон за годината.
През извънредното положение
Бургозоне организира онлайн срещи
и презентации и с нетърпение
очаква да се стабилизира
положението и да може пак да
участва физически във винени
салони.

Виното с най-женското
име Ева с награда от
DIVINO TOP 50
Това елегантно и комплексно вино бе
класирано между 50те най-добри вина
от най-престижната класация в
България -Дивино тейст.Виното е с
аромат на бели плодове, цитруси, цветя
и екзотични плодове, допълнени с
нотки на мед и ванилия. Ева се
комбинира с изискани ястия от риба,
морски дарове, птиче месо и зеленчуци.

ЕВА с признание от
Дженсис Робинсон
Колекционото ни вино - ЕВА кюве
бланш е не само между ТОП 50 на
Дивино, но и също така е оценено от
най-влиятелната винена журналистка
на света - Дженсис Робинсон, чийто
бюлетин четат всички винени експерти
по света. В една от редките публикации,
посветена на българското вино в края
на месец юни, Каролин Гилби оцени Ева
с 16,5 точки, като описва виното с
аромати на „мед, праскова и цветни
нотки, допълнени с добра свежест и
привлекателна комплексност.“
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Когато шоколадът срещне виното…
Точно така е написано на входа на новият бутиков магазин за вино и
шоколад, който отвори врати в Никозия, Кипър. Да не знаеш в шоколад
ли да се потопиш, във вино ли. В магазина можете да намерите ръчно
изработени висок клас шоколадови изделия, както и бутиковите вина
на Бургозоне.
Научи повече

И З В Ъ Н Р Е Д Н О

П О Л О Ж Е Н И Е

Няма извънредно положение
за лозята!
След успешното празнуване на Трифон Зарезан или Деня на лозаря през
февруари, въпреки ограниченията за излизане,, в Бургозоне всеки ден се
работеше като лозята се филизиха, промушваха и подрязваха. Лятото
направихме най-болезнената, но нужна акция във лозята – зеления гроздобер,
през които режем и хвърляме чепки грозда, за да намалим добивите и
позволим на останалите чепки да са концентрирани и така да гарантираме
възможно най-високо качество за вината на Бургозоне. Края на август
започнахме един от най-предизвикателните гроздобери в историята на избата.

Н О В И
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Зад кулисите на винарството
С новосъздалата се ситуация Бургозоне, започна поредица „ Зад кулисите на
винарството“. Следете по Фейсбук нашите статии как се дегустира, носа и
ароматите на виното, какво трябва да знаете за различните сортове вина,
работата в лозята и много други.

С Ъ Б И Т И Я

Специални промоции по случай
юбилея!
Посрещнете септември със специалните промоции по случай 10 годишния
юбилей на Бургозоне. Нашите реколти бели и розе вина ще ви донесат Свежест,
Плод и Финес (СПФ), а колекционните ни вина ще придружат вашите гурме
ястия и специални моменти.
Поръчайте на www.burgozone.bg и се възползвайте от сегашните промоции на
всички бели и розе вина на Бургозоне.
Екипът на Бургозоне ви желае Приятна Есен с чаша Бургозоне!
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