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Проект за винено-кулинарни дестинации

Легендарният
мавруд се прави

само край
Асеновград

2 в 1 - вино и
древна история
Западна Тракия е

Меката на виното и
древната история. Ви-
нарни, лозови масиви
и културни паметници
се редуват и правят
една невероятна ту-
ристическа дестина-
ция.
Нужно ли е да се

споменава, че днеш-
ният Пловдив е сто-
лица на някогашната
римска провинция
Тракия? В града чо-
век се потапя в древ-
ността, разглеждайки
шедьоври като Рим-
ския стадион, Антич-
ния театър, Малката
базилика, Стария
град. Архитектурният
комплекс смайва с
възрожденските си
къщи и каменния кал-
дъръм. Небет тепе е
мястото, известно ка-
то Пловдивския акро-
пол. На него могат да
се проследят всички
културни пластове -
праистория, Антич-
ност, Средновековие.
Наситен с впечатле-

ния от историята, ту-
ристът поема към Ро-

допската яка.
Първата спирка, ес-

тествено, е Асеновата
крепост - средновеко-
вен паметник от на-
ционално значение.
Неотдавна тя бе ре-
новирана по проекта
“Асеновград - свеще-
ната порта на Родо-
пите”. Градът е изве-
стен и като българ-
ския Йерусалим, тъй
като в него и околно-
стите му има 70 пара-
клиса, 15 църкви и 4
манастира. Там е и
единственият у нас
палеонтологичен му-
зей с над 30 хил. вка-
менелости на живот-
ни отпреди 8 млн. го-
дини.
Наблизо е Бачков-

ският манастир - вто-
рият по големина у
нас. В него се нами-
ра прочутата чудо-
творна икона на Бо-
городица. Араповски-
ят манастир също е в
района на Асенов-
град - там има изоб-
ражение на Божията
майка, за което се
твърди, че помага на

бездетни.
Перущица пък е

прочута не само с
лозовите си насажде-
ния и прекрасни ви-
на, но и с реставри-
раната Червена църк-
ва - един от образци-
те на раннохристиян-
ската архитектура.
Изградена е през IV
век при управлението
на император Ана-
стасий. Наричат я
червена, тъй като
при градежа є е из-
ползван червен хоро-
сан. По нея се вижд-
ят и фрески от ранно-
византийското изку-
ство.
Освен с гюловите

насаждения Розовата
долина, в която попа-
дат Панагюрище,
Старосел, Хисаря и
Казанлък, е известна
с богатата си антич-
ност. Знаменитият
археолог д-р Георги
Китов разкри тракий-
ския култов комплекс
- място, осеяно с хра-
мове от древността.

(Продължава
на 18-а стр.)

Асеновградската крепост е емблема на града, около който се отглежда най-добро-
то грозде за мавруд.

РАДКО ПАУНОВ, ЛЮБО ИЛКОВ,
АНЕЛИЯ ПЕРЧЕВА

Затова вино сеносятлегенди.
Като например за мишлето,
което опитало няколко капки
мавруд,изтеклиотбъчвата.До-
шла му такава смелост, че се
провикнало: “Ела ми, мацо!”.
За да произведеш такова ви-

но,енуженнесамомайсторлък,
но и хубаво грозде. “Слънце-
греенето в Тракийската низина
еедноотнай-продължителните
в България. Почвите са черно-
земни, богати на хумус, с добри
характеристики на калций, кое-
то емного важно за зреенето на
лозята и натрупване на захари и
органични вещества в грозде-
то”, допълва Топузлиев.
По думите му 80% от каче-

ството на виното се определя от
гроздето.АвПловдивскиякрай
то е едно от най-хубавите.

(Продължава на 16-а стр.)

9831 хектара
лозя има
в Тракия

Кой не е слушал за легендар-
ния мавруд? А тези, опитали го
веднъж, питат за още.
Тракийската низина е извест-

на и като район на мавруда, с
който страната ни се е просла-
вила. “ОколоАсеновград вирее
най-добре, защото през лятото
температурите са високи и така
този сорт трупа захари”, казва
Ламбрин Топузлиев, ръководи-
тел на винарската изба на Аг-
рарния университет, която се
намира край с. Брестник.
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Станимашки сарми и
суджук от гроздов сок
са местните вкуснотии
Брестовишкият
млечник и
старожелезарският
старец са
страхотни мезета

стирите. С тях посрещали висо-
копоставени гости. Впослед-
ствие тази традиция се пренес-
ла и в градския бит. Те са тол-
кова популярни, че от 5 г. на-
сам в Асеновград се
организира конкурс за направа-
та им. Провежда се по време
на празниците на виното в края
на януари. “Участват между 30
и 50 жени, но и мъже. Конку-
ренцията е много оспорвана”,
казва експертът от общинското
предприятие “Туризъм” Ивайло
Мирчев.
В Брестовица сладкият су-

джук е една от кулинарните ем-
блеми. Приготвя се от орехови
ядки, нанизани на конец една
до друга, които се потапят в

сгорещена гро-
здова шира.
След това се
вадят, изстиват
и пак се потап-
ят няколко пъ-
ти. Получава се
превъзходен
десерт, твърдят
брестовичани.
В столицата на
виното приготв-
ят и така наре-
чения брестови-
шки млечник.
Забърква се с
яйца, брашно и
прясно мляко
като палачинко-
во тесто.
Сместта се из-
сипва в намаз-
нена тавичка, а
отгоре се редят
парченца мас-
ло. След като
се изпече и из-
стине, се поръс-
ва със захар.
В Хисарския

край пък каз-
ват, че най-ху-
бавото мезе за
виното е старо-
железарският
старец. Той се
приготвя във
всеки дом от
свинско
едросмляно ме-
со, сол, лют
червен пипер,
черен пипер и
сух копър.
Омесва се и
след 12 часа се
премесва втори
път. Пълни се в

свински стомах или мехури, ка-
то въздухът се “изгонва”, а от-
ворът се залепва с парче чер-
во.
Слага се в каче между осоле-

ни парчета сланина. Първото
вадене на стареца е на старта
на гроздобера. Накисва се за
едно денонощие във вода, за
да се обезсоли, а след това се
закачва на чатал, за да се от-
цеди. “Деликатесът има изуми-
телен вкус”, твърдят хора, кои-
то са го опитвали.
Наесен пък в Куртово Конаре

се прави прочутият фестивал на
лютеницата, в който участват
много местни жители. Те я при-
готвят с печена куртовска ка-
пия, доматено пюре и подправ-
ки. Покрай нея димят скари с
пържоли и се лее вино.
Навсякъде по света хубавото

вино върви и с вкусна храна.
Фактът, че в Пазарджишко се
отглеждат всякакви и изключи-
телно качествени зеленчуци, се
е отразил и на храненето.

(Продължение на 18-а стр.)

Пловдив и Асеновград се
славят с кулинарните си шедьо-
ври. Всеки етнос, населяващ
двата града, е оставил отпеча-
тък върху кухните им. Затова те
са неповторими, а всеки, който
е опитал от специалитетите, се
връща отново.
В града на тепетата са извест-

ни староградската гозба, която
се приготвя от дреболии в гюве-
чета. Арменците пък са завеща-

ли своя кешкек - сварено жито,
примесено с пилешко, накъсано
на конци, полято с препържено
масло и специфични подправки.
Турската къпана баница също
върви като мезе за виното.
Безспорно най-прочутият асе-

новградски специалитет са ста-
нимашките сармички. Те са
гръцки патент и са толкова
дребни, че за направата им се
носят легенди. Сармичките не
трябва да са по-големи от 2-3
см, правят се както със зелеви
листа, така и с лозови. Плънка-
та е една и съща и за двата ви-
да - ориз, хубава кайма, сол, че-
рен пипер и много кимион. Ред-
ят се плътно като войници една
до друга, за да не се разпаднат.
Между редовете се слагат ша-
рени свински мръвки. Варят се
поне 4 часа на бавен огън. Ме-
сото става крехко, а сармичките
се топят в устата. “Ако знаете
само колко мавруд пият”, казва
Илия Димитров от Асеновград.
Станимашките сарми първо

се виели от монахини в мана-

“
Виното, което се
отглежда в района
на Пловдив, е от
най-висок клас.
Готовото отлежа-
ва в дъбови бъчви,
които се сменят
през 5 години

Прочутите станимашки
сарми са предпочитано
мезе за виното. Легендарният

(Продължение
от 15-а стр.)
Пиенето на вино тук се

съчетавасизумителнаку-
линария, исторически и
природни дадености.
Дестинациите “Запад-

на Тракия” и “Розова до-
лина” са част от 12-те,
коитоМинистерствотона
туризма иМинистерство-
то на земеделието и хра-
ните популяризират. Те
са вцентъранаБълга-
рия,достъпътдотях
е лесен, а по пътя
се ширят гриж-
ливо поддър-
жани лозови
масиви.
Над 90 са

тракийските
племена, со-
чи историче-
ската наука.
Но едно от
тях успява да
създаде своя
държава - одри-
сите. И точно в
Тракийската низи-
на е била тяхната сто-
лица. Чудно ли е тогава,
четуксанай-хубавитело-
зя.
Празницитенавинотов

Асеновград,коитосепро-
веждат ежегодно в края
на януари, протичат като
всенародни тържества.
Тогава от чучурите на
чешмите в Рибната църк-
ва потича червено вино и
хората пият на корем.

Единствено в
града се прави
прочутата малага
Неин майстор е Ари-

стид ГеоргиевЧорбаджа-
ков - Чорбаджака. Вино-
то е гъсто и ароматно. За
него казват, че може в
кърпа да се носи.Асенов-
градчани, които са почи-
татели на виното, търже-
ствено отбелязват Три-
фон Зарезан. Тогава се
събират край параклиса
“Св. Трифон”, където се
организират пехливански
борби.
9831хектараотобрабо-

тваемата земя вПловдив-
ско са с лозя. От тях се
произвежда вино с най-
висок клас, на което са се

възхищавали кралски
особи и държавни глави
при визитите си в Плов-
див. За това благоприят-
ства климатът - тук е гра-
ницата на субтропичния с
умерения пояс. Летата са
сухи и горещи, а зимите -
меки. Тези фактори са от
особено значение за те-
роара.

Освен с легендарния
мавруд

Тракийската
низина е прочута
и с рубина си

Вторият сорт зрее 30-40
дни по-рано. Той е кръ-
стоска от два сорта - не-
биоло и сира. Вината, на-
правениотрубин,сеотли-
чават с наситен цвят, а
вкусът е плътен, с мек за-
вършек.
Отглеждат го масово в

селата Брестовица,
Брестник, Първенец, Пе-
рущица, разположени в
полите на Родопите, а съ-
що и в района на Септем-
ври. Те оформят така на-
речения Път на виното.
Брестовица дори си па-
тентова името Столица
на виното. Неслучайно
преди 4 г. 8 изби се обеди-
ниха и разработиха винен
маршрут, съдавайки пър-
вата обща винена карта
на страната.
Цели 6 изби действат в

Брестовица, отделно вся-
ка къща е винарна.Мест-

ните отглеждат лозя по-
вечеотвек.Околоселото
има 10 000 дка с винени и
десертни насаждения.
Тамсенамираипървиятв
региона музей на виното,
който е обособен във
Влаховата къща. 18 дни в
нея се е крилЛевски, кой-
то бил докаран в бъчва.
“При нас става най-ху-

бавият рубин, защото от
баща на син се предава
традицията по отгле-
ждане на сорта и
производството на
вино”, обяснява
кметът на Бре-
стовица Любен
Радев.
Над 300 ту-
ристи седмич-
но посещават
селото за ви-
нени турове.
Дойдат ли ви-
сокопоставени
гостивПловдив,
непременно ги
водят във винарна-

та на Аграрния уни-
верситет. Тя се намира

в съседното село Брест-
ник. Вузът е на второ мя-
сто в Европа по събрана
колекция грозде на едно
място -над420 сорта, кои-
то се отглеждат върху де-
сетки декари лозя. Изба-
та е единствена у нас, спе-
циализирана за микрови-
нификация. Намира се на
13 метра под земята и е
свързана с два тунела.
“Работим по направле-

нието канопи менидж-
мът - задаузреепо-добре
гроздето и да се подобри
органичният му състав,
се отстранява част от
листната маса. Експери-
ментите се правят с ма-
вруд и сира, който също
се отглежда масово в
Тракийскатанизина”, до-
пълва Ламбрин Топуз-
лиев. Според него над
60% от новозасадените
лозя у нас са със сира. То-
ва нарежда този сорт ка-
тонай-прогресивния,тъй
като е подходящ за мла-
до, и за старо вино. Пре-
поръчват го и за здравос-
ловна консумация заради
богатствотонаантиокси-
данти и феноли.

По време
на празниците

на виното от чу-
чурите на чеш-
мите в Рибната
църква потича

червено
вино.
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“
В Хисарския

край са заса-
дени 16 100

декара лозя.
Повечето

са с винено
грозде

мавруд се прави само...
на Панагюрище и
Стрелча. Там почвите
са канелено-горски, пе-
съчливи и глинести.
Средно юлската темпе-
ратура е 20,6 градуса, а
януарската - 1. Усло-
вията благоприятстват
отглеждането на тра-
диционни сортове. На-
сажденията са основно
от мерло, мавруд, ка-
берне совиньон и сира,
както и сортове за бели
вина мускат отонел и
шардоне.

Не отстъпват по ка-
чество и вината, произ-
ведени в близките Пър-
венец и Перущица. Из-
би в региона има край
пазарджишките села
Огняново иЧерногоро-
во, в Пазарджик и Пе-
щера, Лесичово и Па-
мидово, а също и във
Виноградец, Славови-

ца, Ветрен, Карабунар.
Производителите раз-
читат основно на соб-
ствени лозови насажде-
ния. Готовото вино от-
лежава в дъбови бъчви,
които се сменят през 5
г. По-голямата част от
продукцията в региона
е за износ.
Другият богат на лозя

и вино район - Розовата
долина, привлича с ка-
берне, мерло и карлов-
ски мискет.
В Хисарския край са

засадени 16 100 декара
лозя. Повечето са с ви-
нено грозде, а само 650
дка са с десертно.
“Умерено-континен-

талният климат, бли-

зостта на Средна гора и
дълбоко влагоемните
почви са благоприятни
за отглеждане на из-
броените сортове”, от-
белязва дегустаторът
Виделин Писков. Бли-
зостта на планината от
север гарантира по-ме-
ка зима.
В Старосел има две

изби с дегустационни
зали. Производителите
отглеждат собствени
лозя.
Панагюрище има

традиции във вино-
производството си от
древността. Лозовите
маси в района са поюж-
ните склонове на Сред-
на гора на територията
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Аромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкусАромат на рози и вкус
“ на розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлъкна розе в Казанлък
От 9 години на
Фестивала на ро-
зето идват и го-
леми, и бутикови
производители,
сега чакат и
лозари от
Франция

2 в 1 - вино
и древна...
(Продължание от 15-а стр.)
Най-мащабният е този на

тракийския цар Ситалк на Че-
тиньова могила.
Най-старите обитатели на

тези земи са избрали мястото
неслучайно. Имали са пре-
красна гледка към равнината,
където са отглеждали лозя, а
от тях са правили превъзход-
но вино.
Хисаря е наследник на ан-

тичния Диоклецианопол. Рим-
ляните го избрали заради це-
лебните му 22 минерални из-
вора. Температурата на леко-
витата вода е от 31 до 52 гра-
дуса. Богата археология и
прочутите Камили са магнит
за хиляди туристи от страната
и чужбина.
Панагюрище е град с непо-

вторима атмосфера и дух. Съ-
четал в себе си богато кул-
турно-историческо наслед-
ство, възрожденски дух, мо-
дерна инфраструктура и съ-
временен икономически
потенциал. Изцяло променен
и обновен през последните
години, градът е съхранил за-
бележителни архитектурни и
исторически паметници, уни-
кални артефакти. Достатъчно
е да споменем откритото през
1949 г. от братя Дейкови Па-
нагюрско златно съкровище.
Негово копие може да се ви-
ди в специалната зала трезор
на историческия музей, а ори-
гиналът на съкровището се
експонира по един месец в
годината в града, обикновено
през май.
В Панагюрище може да

проследите основната част от
историята на Априлското въ-
стание, да посетите емблема-
тични възрожденски паметни-
ци на културата, къщата на
Райна Княгиня. (24 часа)

Пазарджишки тюрлю гювеч

Станимашки
сарми...
(Продължание от 16-а стр.)
Регионът е известен с ястията

си, приготвени от пресни зеленчу-
ци, като разнообразни видове са-
лати и разядки. Постни сарми и
чушки с ориз, боб, зеленчукови
супи. Местните ястия са тради-
ционни за българската кухня.
Перлата в короната обаче е тюр-
люгювечът. Той се приготвя в гли-
нен съд.
Оригиналната рецепта е с ов-

нешко месо, но много често то се
замества със свинско. След като
се нареже на кубчета и се пре-
пържи леко, то се смесва с наря-
зани на кубчета зеленчуци - кар-
тофи, зелен фасул, патладжан,
бамя, моркови, домати, магданоз,
грах. Овкусява се със сол и чу-
брица. Пече се около два часа на
силно загрята фурна, като е до-
бре глиненият съд да бъде затво-
рен с капак.
Не може да посетите Панагю-

рище и да не опитате от просло-
вутата панагюрска луканка в съ-
четание с хубаво местно вино.
Панагюрската луканка се прави
на много места, но местните
твърдят, че единствено в Панагю-
рище се спазва оригиналната ре-
цепта, предавана от поколение на
поколение през вековете. Тя
включва два вида месо - свинско
и телешко, в пропорции, които
панагюрци не издават, както и
различни подправки, също местна
тайна.



Избите в
България
вече са
с модерно
оборудване
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ВАНЬО СТОИЛОВ

Най-красивотомястов
България в края намайи
началото на юни, когато
цъфтят маслодайните
рози, е Розовата долина.
По традиция в първата
неделя на юни в Казан-
лък е кулминацията на
Празника на розата.
От 2011 г. неизменна

част от този празник е и
Фестивалът на розето -
Rose Wine Expo
Kazanlak. Тази година
между 31майи 2юни той
ще се проведе за 9-и път.
По това време на годи-

ната в Казанлък и доли-
натавсичкоерозово.Ня-
как естествено в тези ба-
гри се вписва и розето.

“Това вино е
феномен, който
следва вкуса на
клиента
Във времето профи-

лът на винопиещите се
променя, днестова само-
дерни номади, които
пристигат от някъде по
света и искат да пият ви-
но. Най-подходящо е ро-
зето”, обяснява Анна
Дундакова, организатор
на фестивала.
Розето е тип вино, чий-

то стил се определя от
цветаму - енолозите раз-
личават над 200 нюанса.
Казват, четосеприготвя
от червени сортове гро-
зде, но по технологията
за бяло вино. Не е лятно
вино, кактосимислятня-
кои, а целогодишно и

върви с всякаква храна.
Поотношениенарозе-

то Казанлък е феномен,
защото хората тук имат
културата да го правят и
пият, без да развиват ло-
зарство. Не отглеждат
лозя, защото са прецени-
ли,чемаслодайнитерози
са по-печеливши.
Има още една причина

тук да харесват розето -
смята се, че тоебилолю-
бимото вино на траките,
а тъкмо Казанлък е съ-

рцето на Долината на
тракийските владетели.
Обикновените хора са го
пилиотсребърнифиали,
а тракийските царе - от
златни киликси.
Самоустнитенаизбра-

ни са докосвали тези
златничаши,носесмята-
ло, че когато царят пие
розе от своя киликс, той
предупреждавал, че е го-
тов за война и за победи.
Едновременно с това

виното учело и на толе-

рантност.

Голямата
награда във
Фестивала на
розето е
“Златният
киликс”
Миналата година учас-

тниците в него били 63-
ма, от които 53 винарски
изби.
“При нас идват както

големи, така и бутикови

производители. За пър-
ви път сега ще посрещ-
нем представители и на
две изби от Франция”,
казва Анна Дундакова.
И тъй като розето не

опива лесно, гостите на
Празника на розата и на
Фестивала на розето,
сред които и много чуж-
денци, не трябва да про-
пуснат и възможността
да видят истинския зла-
тенкиликсотвреметона
траките, чието позлате-

но копие се връчва на
производителя на най-
доброто розе.
Той тежи 228,5 грама и

е изложен в историче-
ския музей на Казанлък
“Искра”. Тук копия са
единствено златната
маска на Терес от моги-
лата “Светицата” и
бронзовата глава на
Севт IIIотмогилата“Го-
ляматакосматка”, чиито
оригинали са вАрхеоло-
гическия музей в София.

“

New Bloom Winery -
новият разцвет
на родното
винарство започна
в Западна Тракия
Избата представя

модерното лице на
българското вино

мир. Отглежданите собстве-
ни сортове грозде са кактопо-
пулярните Каберне Совинь-
он,Мерло,КабернеФран,Си-
ра,Шардоне,Совиньонблани
Мускат, така и нетра-
диционните и нови за
страната ни сортове
като немските До-
рнфелдер, Регент и
като Глера - сорта, от
койтовИталия сепра-
ви Просеко.
За гарантиране на

високото качество на
вината времетона гро-
здобера се избира вни-
мателно, гроздето се
бере на ръка, сортира
се ръчно, транспорти-
ра се вмалкикасеткии
се подлага на мини-
мална обработка, за да
се запази в най-голяма
степен силният харак-
тер на сорта. New
BloomWinery е място, където
виненото любопитство среща
най-модерните технологии, а
класическите методи на от-
глеждане са съчетани с най-
съвременните тенденции и
подходи.
Вината на избата се разпре-

делят в три серии - Verano
Azur, Pixels и Face to Face
(F2F).
Verano Azur e първата мар-

ка, лансирана от избата.Ще го
разпознаете по смелия дизайн
наетикетитеицветнатаижиз-
нерадостна визия. Етикетите
са дело на Йордан Желев, а
вината се затварят с удобна
винтова капачка.
PIXELSеизцялоедносорто-

ва сериянаNewBloomWinery,
в коятоосновен акцент са ино-
вациите.
Серията Face to Face (F2F) е

най-високият клас вина на
производителя, който се пред-
лагав специализиранимагази-
ни и ресторанти. Именно под
бранда Face to Face излезе и
първата реколта на червения
сорт Дорнфелдер.
Днес това е запазен знак във

визитната картичка на произ-
водителя. Марката включва
ощеСовиньонблан,Шардоне,
розе и купаж от Каберне Со-

виньон, Сира и Регент.
Презпоследнитегоди-

ни няма международен
конкурс, на който изба-
та да е участвала и да не
се е прибрала с медали.
Миналата година техни-
ят Совиньон блан Face
to Face се нареди сред
най-добрите в света на
конкурса Los Angeles
International Wine
Competition с най-висо-
катавъзможнанаграда -
Best of Class. PIXELS
Глеранамеримястовсе-
лекцията на в.
Washington Post за най-
разхлаждащи напитки
на лятото.
2019 също се очертава

успешназаNewBloomWinery.
Техните розета Face to Face и
PIXELS получиха златни ме-
дали на Vinalies
Internationales, a PIXELS Со-
виньон блан е със сребро.
Джорджо Армани е казал,

че “Елегантността не означа-
ва да изпъкнете, а да бъдете
запомнени”.Товаспълнасила
важи за вината New Bloom
Winery.

Откакто списание Wine
Enthusiast определи Тракий-
ската низина като втората
най-добра винена дестинация
в света, погледите са насоче-
ни към този регион и всичко,
което правят винопроизводи-
телите там. Днес отиваме на
гости в изба, която с модерни-
те си вина затвърждава поло-
жителния имидж на добрия
тероар на България. Това е
New Bloom Winery.
Името буквално означава

“нов разцвет” (от англ. bloom
- цвят, цъфтеж, цъфтене, раз-
цвет, свежест)иотговаряточ-
но на това, което се случва
презпоследните годинив град
Съединение - истинско раз-
цъфване на винопроизвод-
ството, по модерен начин.
Избата притежава 6000 дка

собствени лозови масиви,
което е голямо предимство за
проследяване и гарантиране
на качеството на продукция-
та. Масивите на New Bloom
Winery са разположени в най-
слънчевата част на Тракия -
землищата на селата Найден
Герово, Правище и Драго-
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