За поредна година, по стар български обичай, посрещнахме с
песни, танци и вино нашия професионален празник на лозарите
и винарите, сред лозите на Бургозоне! Отдадохме почит към
природата и нашия патрон и защитник – Св.Трифон Зарезан,
отправихме молба за плодородие и добро време, като
символично зарязахме лозовата пръчка. Посрещнахме нашите
гости с домашна питка, варена кокошка и бъклица с червено
вино, като не пропуснахме да нагостим и „царя на лозята“.
Пожелаваме си богата и плодородна година и нека Св.Трифон бди
над лозето ни!

Какво се случи с Бургозоне през
последните месеци?
♦ Серия „Шато Бургозоне“ - премиум
с нов етикет
След 10 години модернизираме етикетите
на нашите вина от серията „Премиум”. За да
стимулираме всичките ви сетива, добавихме
осезаемо усещане на новия ни преден
етикет. Той подчертава лозята, които
обграждат нашата винарна по хълмовете на
река Дунав. Тъй като реката е централна за
нашия тероар, ние я подчертахме. И накрая,
за всяко вино избрахме деликатни цветове с
блестящи ефекти, за да отразяват по-добре
слънчевата светлина, която щедро залива
нашите лозя.
Качеството е от решаващо значение за нас и
затова продължаваме да използваме потъмни зелени бутилки, които предпазват
вината от слънчевата светлина. За да
запазим аромата и свежестта на нашите
бели вина, решихме да сменим корковата
тапа с винтова капачка.
♦ Нов уебсайт на Бургозоне

Нашият уеб сайт е основният ни интерфейс
с вас. Затова с удоволствие съобщаваме, че
нашият нов уебсайт е онлайн, с
интерактивни видеоклипове, виртуални
обиколки, снимки и филми. Можете да
намерите резюме на нашата философия,
дейности и цялата информация, свързана с
нашите вина. Сайтът е на български,
английски, руски и китайски език.
♦ Последни тенденции на Бургозоне Côte du Danube MerSy
MerSy е купаж от Мерло и Сира, които
съчетахме в експлозивен и свеж вкус.
Виното се допълва чудесно с месни ястия.
Мерси е резултат от смесването на два
благородни сорта грозде, които се допълват
перфектно. Основата на двата сорта е
черният им плодов профил, към който
Мерло прибавя някои нотки на слива,
докато Сира го подправя с пиперната си
страна и му придава добра структура и тяло.
Виното за кратко е отлежало в български
дъб, за да придобие по-комплекснен,
елегантен и пикантен профил, което го
прави
подходящо
за
по-нататъшно
стареене.

Публикации за Бургозоне
♦ Бургозоне между шестте найдобри вионета в света според
книгата „Грозде и Вино“ на Оз Кларк
Един от най-известните винарски експерти
в света - Оз Кларк, написа в книгата си
"Грозде и вино", че виненият сорт Вионие е
"голяма надежда в България", а Бургозоне е
"водещият производител на Вионие в
България". Книгата е световна класика за
всеки любител на виното според Wine
Spectator. В главата за Вионие в книгата,

Бургозоне е цитиран заедно с пет от найизвестните световни продуценти като Guigal
от Condrieux и Yalumba в Австралия.

Участия на Бургозоне
♦ „The dessert festival” в Кипър
обединява вино и шоколад
В първите дни на 2019 г. вина от Бургозоне
бяха представени на изложбата "The dessert
festival",
където
двата
титана
на
изкушението се съпоставиха един срещу
друг - вино и десерти. Събитието се проведе
в
хотел
Хилтън,
а
изложителите
представиха интересни свои творения.
Нашите почитатели в Кипър опитаха
различни комбинации от вино и шоколад и
отнесоха топли спомени от това вкусно
преживяване.

♦ Бургозоне на вечеря с Chef Виктор
Ангелов
Chef Виктор Ангелов избра да поднесе на
гостите в ресторанта си иконичното ни вино
EVA.
Chef
Ангелов
показа
гастрономическите си умения пред гостите
и впечатли и най-взискателните вкусове,

приготвяйки
неустоимо
меню,
като
допълни ястията с компанията на чаша от
най-доброто ни бяло вино. На вечерята се
заредихме с позитивно настроение и
поглезихме сетивата си. Припомняме, че
Cuvée Blanche EVA e фин бял бленд от
Шардоне, Вионие и Мускат.

Очаквайте:
♦ Ексклузивен прием с участието на
Бургозоне и най-големите шата в
Бордо
Тази година Бургозоне кани своите
партньорите на ексклузивен коктейл на 17
март, организиран в партньорство с някои
от най-известните Bordeaux Grands Crus
Classés. Вечерта ще завърши с деджистив коняк и ром. По този повод Емили
Маринова от Бургозоне ще представи найновите колекционни вина, новите реколти,
новата визия и новата ни Тамянка.
♦ Нови реколти от “Шато
Бургозоне“ Премиум
- Вино от първи местен сорт грозде Тамянка
Стартирахме първата си Тамянка! Тамянка
е сорт грозде от семейството на зърна
Мускат блан а петит грен, най-стария и найфин мускат. За направата на сухи вина
Тамянка най-добре се развива в южните
хълмове с леки и богати почви (като льос с
варовиков хумус от поречието на Дунав).

Проучванията в България показват, че
Тамянка
акумулира
най-ароматните
компоненти в сравнително топло време с
дневни вариации и висока влажност.
Тамянка е много чувствителна към болести
и затова изисква тероар с минимални
валежи през вегетационния период и
постоянна ръчна грижа.
Отвъд характерния гроздов вкус на
семейство Мускат, нашата Тамянка от
Северна България се отличава със своя
финес, елегантност и свежест. Сред
ароматите на нашата нова Тамянка ще
намерите липа, личи и кремък. Виното от
Тамянка е произведено в ограничено
производство - 2740 бутилки.
- Първото Есперанто
Името си получава от остров Есперанто на
река Дунав под Бургозоне. Този бленд
отразява
езика
на
есперанто
като
амбициозна международна конструкция,
направена от Каберне Фран и Марселан,
подправени с нотка на Гъмза. Гъмза е сорт
грозде, подобен на Кадарка. Произходът му
не е добре известен, но някои смятат, че
сорта е баща на Папаскараси. Централната
северна част на България, където се намира
Бургозоне, винаги е била известна с Гъмза и
наблюденията показват, че в този район
гроздето запазва своята свежест и танини,
допринасящи за неговия баланс. Тази
година е първото производство на вино от
нашата Гъмза и ние сме щастливи да я
представим.
- Розе от Пино Ноар
Когато човек има тероар, подходящ за Пино
Ноар и новата тенденция е Розе, ние
комбинираме двете, за да ви представим
нашето първо розе от Пино Ноар. С блед
розов цвят, новото ни розе се характеризира
с деликатни червени плодове и растителен
характер. Неговата свежест и минералност
го правят перфектен избор за аперитив или
основно ястие.
Не спираме да гледаме напред и да правим
Вас – нашите клиенти и почитатели,
щастливи с нашите вина. С нетърпение

очакваме да дойде лятото и да посрещаме
гости във винарната. Останете с нас до
следващия път и бъдете част от
голямото семейство на Бургозоне.
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