Работа в лозята
През юни е време за промушване и
връзване на лозята. Целта е да се гарантира,
че всички гроздове имат място да растат,
като се възползват максимално от
циркулацията на въздуха и слънцето.
През юли започва зелената резитба, която е
метод за повишаване на качеството. Тази
незаменима стъпка в производството на
висококачествено вино има за цел да
намали
добивите
и
да
подобри
концентрацията на аромати в останалите
гроздове.

Награди:
Ние сме много горди, че нашето Шардоне
на Cote du Danube спечели Златен медал от
най-големия Международен конкурс за
вино в Северна Америка - Selections

Mondiales des vins Canada.
Новият ни бленд Danube White / Бял Дунав
спечели сребърен медал от Concours
Mondial in Brussels. Това елегантно вино е
комбинация от Шардоне, Совиньон Блан и
Вионие.
♦ Black Sea Winemaking Forum
На
IV
Черноморски
форум
на
винопроизводителите, вината на Шато
Бургозоне бяха наградени с 1 Златен медал
за Cote du Danube Совиньон Блан 2016 и 2
сребърни медал - Шато Бургозоне Премиум
Вионие 2016 и Шато Бургозоне Премиум
Каберне Фран 2015.
Събитието се поведе под патронажа на
Международната организация за лозарство
и винарство и с подкрепата на руското
Министерство на земеделието на 30 Юни –
1 Юли 2017г, в Москва, Русия. Журито се
състеше от водещи експерти от следните
страни производители: България, Сърбия,
Гърция, Армения, Грузия, Румъния, Русия.
Председатели на журито бяха: Станимир
Стоянов (председател на Съюза на
енологиите на България); Заместникпредседатели: г-н Gvozden Radenkovic
(председател
на
сръбския
съюз
на
винопроизводителите).
Повече за изложението може да прочетете
тук.
♦ Fort Burgozone

Новата серия вина Fort Burgozone, вече
може да намерите в магазинната мрежа. По
случай тяхното пускане на пазара, феновете
на виното ни могат да се възползват от
нашата специална лятна промоция и да
закупят вината Fort Burgozone от сайта ни с
10% намаление.

Балкански винен фестивал 2017
На 3 и 4 юни 2017 в София, Бургозоне
участва на Балкански Винен Фестивал,
организиран от Г-жа Галина Нифору.
Вината от серията Бургозоне бяха високо
оценени от световни винени експерти,
винени журналисти, както и многобройните
гости на фестивала.

По време на гала вечерята,
британският майстор на виното
Каролайн Гилби представи виното
ни "Ирис" Съзидание Бяло.

На гости в Бургозоне
На 5 юни търговци на вино и сомелиери от
Китай, Япония и САЩ посетиха Шато
Бургозоне. Изнася в 20 различни страни и
винаги е щастлива да покаже на своите
партньори своята философия и страст във
винопроизводство.
Отзиви от събитието:
http://www.divdivenseverozapad.com
http://www.vratzadnes.com
http://www.vratzadnes.com

Бургозоне Фен:
След като преди повече от година легендата
на Арсенал и световния футбол Робер Пирес
опита вкуса на колекционните вина на
Шато Бургозоне, сега при посещението си в

България за мача между фондациите на
Митко Бербатов и Фиго той отново бе
зарадван от Кирил Евтимов този път с
бутилка Мерло реколта 2012-та година.

Contacts
Burgozone Ltd 124 V/A
Tsar Boris III Blvd.,
1612 Sofia, Bulgaria
Теl/fax.: +359 856 81 72
Еmail:office@burgozone.bg

Winery:
3341 Leskovets(Oryahovo),
1, Oryahovsko shausse
str., Bulgaria
Tel.: +359 882 853 718;
Еmail:winery@burgozone.bg

Follow us on Facebook and Twitter:
www.facebook.com/burgozone
www.twitter.com/Burgozone

