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1  

 

Што е вино? 
 

Виното претставува ферментиран гроздов сок. За да се добие слаткиот сок грозјето се гмечи. Гроздовиот 
сок се претвора во вино преку алкохолна ферментација. 

 

Делови на гроздот 

 

Постојат два основни типа грозје: бело грозје и црно грозје. Внатрешноста на гроздовите зрна е многу 
слична. Клучната разлика меѓу нив е тоа што црното грозје има темно обоена лушпа и истата содржи 
танини. 

Лушпа на гроздовото зрно 

На сликата е прикажано црно гроздово 
зрно со темно обоена лушпа. 

Лушпата исто така содржи танини кои 
оставаат чувство на сувост во устата. 

Лушпата на белото грозје има златна боја.  

Пулпа 

Пулпата на зрното е мека и месеста. 
Бојата на пулпата е иста без оглед на 
бојата на лушпата на зрното. 

Пулпата содржи гроздов сок кој во 
најголем процент е вода, шеќер и 
киселина. 

Алкохолна ферментација 

За да се случи алкохолната ферментација потребен е квасец. Квасецот се микроскопски организми што 
го јадат шеќерот и го претвораат во алкохол и јаглерод диоксид. Во најголем дел од случаите овој процес 
трае се додека квасецот не го потроши целиот шеќер (но видете, исто така, во делот за Слаткост, на стр. 
10). Алкохолот останува во новото вино и во повеќето случаи јаглеродниот диоксид се ослободува во 
атмосферата. 

         алкохолна  ферментација 

                        

  

Нивото на алкохол во виното најчесто се мери како „алкохол по волумен“ (alk./vol); со други зборови 10% 
alk./vol. значи дека десет проценти од течноста е алкохол. 

Шеќер Квасец Алкохол Јаглерод Диоксид 

СОДРЖИНА 
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2 
Лозарство 
 
Грозјето е плод на винова лоза. Виновата лоза има животен век неколку децении. Откако ќе достигне 
зрелост, неколку години по нејзиното насадување, генерира приноси грозје секоја година. 

 

 

Како расте грозјето 

Секоја година, виновата лоза цвета напролет. Цветот станува грозд, кој потоа зрее во текот на летото. 
Гроздовите се берат доцна во летниот период. 

Цветање 

Ова е дел од кластер на гроздов 
цвет. Составен е од повеќе 
поединечни цветови и секој од нив 
станува гроздово зрно.  

Цветовите стануваат грозје 

Откако ќе расцвета, секој цвет се 
претвора во мало зрно. Во оваа фаза 
сите зрна се тврди и зелени. 

Зреење на грозјето 

Како што зрее грозјето се случуваат неколку промени. 

Гроздовите се полнат со вода. 

Расте нивото на шеќер во гроздовите зрна. 

Опаѓа нивото на киселост во гроздовите,  

Вкусот станува позрел. 

Белото грозје ја менува бојата од зелена во златна. 

СОДРЖИНА 
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Каде расте грозјето 

 

На виновата лоза и е потребно точно определено ниво сончева светлина и топлина за да може да расте 
и да раѓа квалитетен плод. Ако е премногу ладно или премногу топло тоа не може да се случи. Виновата 
лоза најдобро успева во области каде што зимите се доволно ладни за да овозможат зимско мирување. 

 

Според тоа, виновата лоза расте во географските области на светот каде што лозата добива доволно 
сончева светлина, топлина и вода. Тие се прикажани на картата подолу. 

Региони со ладна клима 

Регионите со ладна клима се поблиску до половите. Примери за тие региони се Германија и северна 
Франција. Просечните температури се ниски, а сончевата светлина може да е послаба споредено со 
регионите поблиску до Евкаторот. Некои години грозјето воопшто не созрева. Во регионите со ладна 
клима вообичаено се одгледува бело грозје. 

 

Региони со топла клима 

Регионите со топла клима се поблиску до Екваторот. Примери за вакви региони се делови на Австралија 
и региони во Калифорнија. Просечните температури се високи, а сончевата светлина е поинтензивна и 
овозможува грозјето рамномерно да зрее. Во регионите со топла клима вообичаено се одгледува црно 
грозје. 

 

Влијанието на климата врз грозјето 

Климата може да биде одлучувачки фактор за карактеристиките на грозјето. Практично, колку е 
поладно, толку пониски ќе бидат нивоата на шеќер и повисоки ќе бидат нивоата на киселост на грозјето. 
Од друга страна, колку е потопло, толку повисоки ќе бидат нивоата на шеќер и пониско ќе биде нивото 
на киселост на грозјето. Исто така, грозјето има позрел вкус во потопла клима.  

СОДРЖИНА 
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3 
ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО 
* Во ова поглавје ќе разгледаме како се произведуваат мирните вина. Производството на пенливо вино 
и силни/моќни вина е опфатено во Ниво 2. 

** За производство на бели вина, исто така, може да се користи и црно грозје. Иако лушпите на црното 
грозје се обоени, сокот е безбоен. Бидејќи, ако пред ферментацијата грозјето нежно се пресува, се 
добива сок соодветен за производство на бело вино.  

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА 

Гмечење 

По бербата, белото грозје се гмечи. 

Тоа ослободува дел од гроздовиот сок. 

 

Бело грозје 

Пресување 

Изгмеченото грозје потоа се пресува за да се ослободи 
останатиот сок. 

 

Ферментација 

Во гроздовиот сок се додава квасец и 
започнува ферментацијата. 
Ферментацијата може да се одвива во 
резервоари (танкови) од нерѓосувачки 
челик или во дабови буриња.  

Зреење 

Откако ќе заврши ферментацијата, виното може да се чува 
во резервоари од нерѓосувачки челик или во дабови 
буриња.  

Флаширање 

 

Бело вино  
СОДРЖИНА 



МАСОМ - Македонска Асоцијација на Сомелиери   Вовед во виното 

  Level 1 -  Wine Server  

Wine World of Knowledge  www.masom.net     

 

6 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЦРВЕНИ И РОЗЕ ВИНА 

Гмечење 

По бербата, црното грозје се гмечи. 
Потоа, гроздовиот сок и лушпите се 
ставаат во сад за ферментација.  

Црно грозје 

Ферментација 

Во мешавината од гроздов сок и лушпи се додава квасец и 
започнува ферментацијата. Бојата и танините се вадат од 
лушпите со темелно мешање со сокот.  

Цедење  

Црвени вина – откако ќе заврши ферментацијата, новото вино се цеди од лушпите.  

Розе вина – само по неколку часа сокот се процедува од 
лушпите. Во оваа фаза има розова боја. Ја завршува 
ферментацијата без лушпите.  

Пресување 

Црвени вина – лушпите се 
пресуваат за да го ослободат виното 
што преостанало.  

Зреење 

Виното може да се чува во резервоари од 
нерѓосувачки челик или во дабови 
буриња. Розе вината ретко се чуваат во 
дабови буриња.  

Флаширање 

 

Црвено вино 

 

Розе вино 

СОДРЖИНА 
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4 ТИПОВИ И СТИЛОВИ НА ВИНА 

Во претходното поглавје, разгледавме како се произведуваат непенливи, суви, бели, црвени и розе вина. 

Исто така, покажавме дека постојат и други типови и стилови на вина, а подетално ќе ги разгледаме во 

ова поглавје.  

 

Типови вина 

Постојат три типа вино. 

 

Мирни вина 

Повеќето вина припаѓаат на оваа категорија. Кога некој ќе каже „вино“ тоа најчесто се однесува на овој 

тип на вина. Тие се „мирни“, што значи непенливи и имаат меѓу 8% и 15% alk./vol. Повеќето имаат меѓу 

11.5% и 14% alk./vol. Многу мирни вина го носат името на регионот каде што се произведени. Такви 

примери се „Sancerre“ (Сансер) и „Burgundy“ (Бургундија односно “Bourgogne” - Бургоњ) од Франција, 

„Rioja“ (Риоха) од Шпанија и „Chianti“ (Кјанти) од Италија. Други вина се именувани по сортата грозје што 

се користела за нивното производство. На пример, „Pinot Grigio“ (Пино Гриџо).  

Под-регион 

Под-регион 

Винска сорта 

Кај француските етикети често доминантната 
винска сорта може да не биде истакната на 
етикетата, како и поголемиот вински регион. 
Тоа пак бара од конзументите претходно 
предзнаење за виските региони. 

СОДРЖИНА 
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Пенливи вина 

Овие вина се газирани и пенливи. Пенливоста ја предизвикува јаглеродниот диоксид кој се генерира со 

ферментацијата и е задржан во виното. Кога ќе се отвори шишето, гасот се ослободува во форма на 

меурчиња во виното. Најпознат пример за овој тип вино е „Champagne“ (Шампањ) ексклузивно од 

истоимениот регион Шампањ во Франција. Други познати примери се „Cava“ (Кава) од Шпанија и 

„Prosecco“ (Просеко) од Италија. Пенливите вина се произведуваат ширум светот.  

ЛИКЕРСКО ВИНО / ЗАЈАКНАТИ ВИНА   

Според законот во европската унија официјален термин за оваа група на вина е Ликерско Вино (liquor 

wine) што треба да одговара на повеќе препознатливиот термин Зајакнати Вина (fortified wines). Во 

понатамошните нивоа на винска едукација ќе сретнете стилови на вина, поточно мала специфична 

група на вина кои се препозатливи под истиот термин Ликерско Вино поточно (Vin de Liqueur).  

 

Но како и да е, она што е важно за овие вина дека содржат алкохол кој им се додава дополнително и 

затоа логично имаат повисоко ниво на алкохол кој според закоот за вино во ЕУ треба да се движи од 

15% до 22% по волумен. Примери на зајакнати вина се „Sherry“ (Шери) од Шпанија и „Port“ (Порт) од 

Португалија.  

СОДРЖИНА 
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Стилови на вина 

Секој од овие три типа вино може да се произведе во низа различни стилови. Стилот на виното 

најчесто е комбинација од неговата боја, структурни карактеристики, аромите и вкусот. 

 

БОЈА  

Бојата на виното се добива од сортата грозје што се користела и начинот на производство на виното. 

 

Бела  

Белите вина најчесто се прават од бело грозје. Примери на бели вина се „Chablis“ (Шабли) од Франција 

и вина направени од сортата Ризлинг, Темјаника, Гренаш Бел, Вионје 

Бело вино може да се направи и од црно грозје. Бојата на црното грозје е во лушпата. Па според тоа, 

ако го намалиме времето а контакт помеѓу лушпите од црното грозје и гроздовиот сок кој е бел, со 

понатамошна ферментација на тој сок или шира може да се произведе бело вино. 

Црвена  

Црвените вина задолжително се прават од црно грозје. Обоената лушпа на гроздот останува во 

гроздовиот сок за време на ферментацијата и тоа придонесува за бојата на виното. Примери на црвени 

вина се „Rioja“ (Риоха) од Шпанија и вината направени од сортата Каберне совињон (Cabernet Sauvignon) 

Вранец, Кратошија, Мерло  

СОДРЖИНА 
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Розе  
Розе вината се прават од црно грозје. Гроздовиот сок останува во допир со лушпите краток период пред 
да се исцеди сокот. Како резултат на тоа, сокот е благо обоен од лушпите. Пример за розе вино е белиот 
„Zinfandel“ (Зинфандел).  

Значајни структурни карактеристики 

 
Слаткост – Слаткоста е резултат на шеќерот во виното. Сувите вина немаат шеќер, односно имаат 
ниски нивоа на шеќер. Слатките вина имаат високо ниво шеќер. 
 
Суви – Повеќето вина се суви. За да се направи суво вино, квасецот треба да го претвори целиот 
шеќер од гроздовиот сок во алкохол. Примери на суви бели вина се „Chablis“ (Чабрис) од Франција и 
вина направени од сортата Совињон Бланк (Sauvignon Blanc). Примери за суви црвени вина се „Cotes 
du Rhone“ (Кот ду Рон) од Франција, „Chianti“ (Кјанти) од Италија и вината произведени од сортата 
Каберне совињон (Cabernet Sauvignon).  
 

Средно слатки – повеќето вина со средно ниво на слаткост односно полуслатки се или бели или розе 
вина. Постојат два клучни начини за производство на овие вина. 

Квасецот се отстранува пред целиот шеќер да се претвори во алкохол 

На суво вино се додава неферментиран гроздов сок 

Примери на вина со средно ниво на слаткост се Ризлинг вината од Германија, одредени Шери вина и 
Белиот Зинфандел (White Zinfandel)  (розе вино) од Калифорнија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слатки 

Слатките вина содржат толку многу шеќер што може да се густи и да имаат вкус на сируп. Постојат два 
клучни начини за производство на слатко вино. 

Грозјето содржи толку многу шеќер што квасецот прекинува со ферментација пред да се потроши 
целиот шеќер. 

Во случајот со зајакнатите (ликерни) вина, квасецот се уништува со додавање на дестилиран алкохол 
со голема јачина пред квасецот да го потроши целиот шеќер. 

Примери за слатки вина се „Sauternes“ (Сотерн) од Франција и некои ризлинг вина од Германија. 
Слатки зајакнати  вина се „Порт“ и некои Шери вина.  

СОДРЖИНА 
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Киселост  

Киселоста во виното доаѓа директно од гроздовиот сок. Киселоста е важна бидејќи на виното му дава 
освежителна карактеристика. Киселоста лесно се препознава бидејќи ги иритира жлездите да лачат 
повеќе плунка. Премногу киселост може да резултира со непријатен кисел вкус на виното. Ако има 
прениска киселост, виното ја груби освежителната карактеристика. 

Примери за вина со висока киселост се „Chablis“, „Chianti“ и вината произведени од сортите Совињон 
Бланк, Ризлинг, Каберне Совињон или Пино Ноар. 

Киселината е многу важна за слатките вина. Таа ја балансира слаткоста и спречува виното да е 
непријатно слатко. 

Танин  

Танинот е карактеристика на црвените вина и потекнува од лушпите на грозјето. Нивото на танин во 
виното зависи од сортата грозје што се користи и начинот на производство на виното поточно времето 
поминато на контакт помеѓу лушпите и гроздовиот сок. 

Танините може да имаат горчлив вкус, но најчесто тие се структурна карактеристика на виното што ја 
чувствувате а не вкусот. Танините прават да чувствувате сувост во устата. 

Примери за црвени вина со високи нивоа на танин се црвеното Бордо (Bordeaux) од Франција и 
„Chianti“ (Кјанти) од Италија. Примери на црвени вина со ниски нивоа на танини се „Beaujolais“ (Божоле) 
од Франција и вината произведени од сортата Пино Ноар.  

Алкохол  

Повеќето мирни и пенливи вина содржат алкохол помеѓу 11.5% и 14% по волумен. Меѓутоа, некои вина 
може да достигнат и до 15% алкохол по волумен. Други пак, да содржат само 8% alk./vol. 

Пример за вино со високо ниво на алкохол е „Chateauneuf-du-Pape“ (Шатоноф ду Папе) од Франција. 
Пример за вино со низок степен на алкохол е „White Zinfandel” (Бел Зинфандел) од Калифорнија. 
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Тело  

Тело е термин што широко се користи за да се опише целокупното чувство на виното во устата. Има 

многу фактори што придонесуваат за овој ефект, така што полесно е да си го поставите прашањето 

колку виното ја исполнува устата. Вината со полно тело оддаваат вискозно чувство и ја исполнуваат 

устата. Вината со лесно тело се чувствуваат поделикатни. 

Примери за вина со лесно тело се Пино Гриџо (Pinot Grigio) од Италија и Божоле  (Beaujolais) од  

Франција. Примери за вина со средно тело се Сансер (Sancerre) и Кот ду Рон (Cotes du Rhone). Додека 

примери за вина со полно тело се Кабарне Совињон (Cabernet Sauvignon) од Калифорнија и Сотерн 

(Sauternes) од Франција.  

 

АРОМИ И ВКУСОВИ ВО ВИНОТО 

Аромите и вкусовите на виното потекнуваат од разновидни извори. Дел од нив се од самото грозје; 

други се создаваат во процесот на производство и зреење на виното. На прв поглед да се опишат 

аромите и вкусовите на виното изгледа тешко, меѓутоа, тоа е вештина што се стекнува со вежбање. 

Овошни  

Голем дел од вината имаат ароми и вкусови на овошје. Типот овошје зависи од сортата грозје, на 

пример, вина направени од сортата каберне совињон имаат арома на црна рибизла. Исто така, влијание 

има и зрелоста на грозјето. На пример, Шардоне одгледано во ладна клима прикажува ароми и вкусови 

на зелено овошје (јаболко) и цитрусно овошје (лимон). Грозјето од сортата Шардоне одгледано на топла 

клима покажува коскено овошје (праска) и тропско овошје (ананас). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даб  

Виното може да се ферментира и/или зрее во дабови буриња. Понекогаш ова е напишано на етикетата 

на виното. Дабот му дава на виното вкус како кедар, каранфилче, кокос и ванила. 

 

Останати  

Разновидноста на ароми и вкусови што се среќава кај различни вина е дел од тоа што ги прави 

интересни. Овие „други“ ароми и вкусови вклучуваат трева, цвеќиња, растенија, зеленчук, земја, печурки 

и кожа.  
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5 
ОСНОВНИ СОРТИ ГРОЗЈЕ 
 

Сортата грозје или купаж (мешавина) од сорти грозје што се користи за производство на виното е 

клучниот фактор што влијае на стилот и квалитетот на виното што се произведува. Постојат стотици 

сорти грозје што може да се користат за производство на вино, но, само мал број од нив достигнале 

глобална репутација. 

Во првото ниво на обука, ќе ги претставиме следните основни сорти на бело и црно грозје. 

 

Бели сорти 

Совињон Блан (Sauvignon Blanc) 

Пино Гриџо (Pinot Grigio) 

Шардоне 

Ризлинг (Riesling) 

Темјаника (Muscat Blanc a Petit Grains)  

 

 

Црни сорти 

Пино Ноар (Pinot Noir) 

Станушина (Stanushina) 

Мерло (Merlot) 

Сира/Шираз (Syrah/Shiraz) 

Каберне Совињон (Cabernet Sauvignon) 

Вранец (Vranac) 
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Совињон Бланк (Sauvignon Blanc) 

Од сортата Совињон бланк се произведуваат суви вина со 

нагласен интензитет на цитрусни и тревести ароми, како и 

освежителни високи киселини. Вината од Совињон Блан имаат 

средно тело и ароми на зелено овошје (јаболко), цитрусно овошје 

(лимон, цитрон) и тревести ноти (аспарагус, зелена бабура, 

косена трева). Тревестите ноти се поизразени кај вината кој 

доаѓаат од постудените региони, северно оријентираните лозови 

насади или во годините (бербите) со постудена просечна 

температура во периодот на зреење на грозјето, при што и нивото 

на киселини се поизразени.  

Генерално разликуваме два стила вина од Совињнон Бланк и тоа: Овошни каде во процесот на 

производство се избегнува ферментацијата и созревањето на вината во дабови буриња. 

Комплексни при што ферментацијата и/или созревањето на вината се врши во дабови ферментори или 

буриња, при што аромтскиот профил на фино се надополнува со аромите од дабот кои асоцираат на 

ванила, печен тост и т.н.  

Познати вина од оваа сорта се Новозеландскиот Совињон Бланк (Sauvignon Blanc) и Сансер (Sancerre) 

вино кое го носи името на истоименото село во Франција. 

Родител на Каберне Совињон, од кој се произведуваат сè повеќе 

ценети ароматични и резливи бели вина со пријатно остри 

киселини. 
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Пино Гриџо (Pinot Grigio / Pinot Gris) 

Пино Гриџо по потекло е француска винска сорта блиска за 

регионот Алзас каде е позната под името Пино Гри (Pinot Gris) 

што во превод и на двата јазика значи Сив Пино. Спаѓа во групата 

неутрални сорти поради понискиот интензитет на ароми. Во 

светот италијанската верзија и стил на вино од оваа винска сорта 

е пораширена и со тоа повеќе препознатлива под името Пино 

Гриџо.  

Оваа виска сорта се користи за производство на бели вина со 

високо ниво на киселини, лесно тело и едноставни вкусови на круша и лимон. Кај некој производители 

кои подолго ја оставаат ширата во контакт со грозјето може во вината да се примети црвеникава 

односно бакарна рефлексија. Една од карактеристиките кај пино гриџото е краткиот лесно горчелив 

завршеток кој асоцира на млад бадем или семка од кајсија. Генерално овие вина се се суви вина и кај 

поголемиот дел од нив начинот на производство е во насока на производство на овошен стил на вина 

или користење на нерѓосувачки садови во редуктивен процес при кој е намален контактот на ширата, 

подоцна виното со кислородот. Токму од тие причини кај поголемиот дел од овие вина се избегнува 

созревањето во дабови буриња.  

Високо квалитетните вина од оваа винска сорта се со полно 

тело и интезивна ароматика, сепак, многу повеќе се прочуени и 

уживаат во меѓународната слава под името Пино Гриџо со 

ублажена ароматика. 
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Шардоне (Chardonnay) 

Шардоне е една од најпопуларните и најшироко одгледувани 

сорти грозје. Овозможува производство на суви вина на повеќе 

различни стилови. Во ладни клими, Шардоне вината се 

карактеризираат со високо ниво на киселини, лесно до средно 

тело и имаат ароми на зелено овошје (јаболко) и цитрусни овошја 

(лимон). Во топли климатски услови, Шардоне вината се 

карактеризираат со средно ниво на киселини и средно до полно 

тело, со вкусови на коскесто овошје (праска), како и тропски 

овошја (ананас, банана). 

Шардоне е грозје што се користи за производството на бели вина во Бургундија во Франција. Вината 

имаат средно тело со висок степен на киселост и ароми на цитрусно (лимон) и коскесто овошје (праска). 

Исто така, може да имаат и ноти на ванила од зреењето во даб. Вината од „Chablis“ доаѓаат од 

најладниот дел на Бургундија и се карактеризираат со висока киселост и лесно тело со вкусови на 

зелено  (јаболко) и цитрусно овошје (лимон). Овие вина најчесто не се чуваат во дабови буриња. Други 

места кои се добро познати по производство на Шардоне се Австралија и Калифорнија. 

Шардонето, исто така, може да се користи за производство на Шампањ и во тој случај често се меша со 

Пино Ноар.  

Мошне популарна, разноврсна и на широко распространета 

интернационална бела винска сорта подеднакво способна за 

екстремно медиокритетни, но и кралски раскошни вина. 
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Темјаника (Muscat Blanc a Petits Grains) 

 

 

Групата на мускати го сочинуваат голем број мускатни сорти каде 

Темајниката се смета за сорта со највисок валитет. Потеклото 

сеуште не е дефинирано но најчесто се користи францускиот 

назив Мускат Блан а Пети Гра поради што е прифатен истиот за 

интернационална употреба.  

Кај вината од веќе добар квалитет па нагоре се до вината со 

одличен квалитет како главна карактеристика се истакнува 

високиот интензитет на флорални и овошни ароми, особено 

доминира аромата на цвет од бозел како и свежо набрано бело 

грозје. Кај одредени вина се појавуваат ноти на слатки зачини и 

суво овошје. Се произведува во широк опсег на техники и стилови 

од пенливи преку мирни суви, полуслатки и слатки вина па се до 

зајакнати вина. Сувите вина од оваа сорта во последните две 

декади се во тренд, додека кај нас вината од Темјаника од одамна се произведуваат во сув стил.  

Најчеста грешка со Темјаниката се случува кога конзументите ја поистоветуваат со инфериорните 

мускатни сорти како Мускат Отонел или Мускат од Александрија.    

Класичен Мускат со ситни зрна, бела ароматична стара виска 

спорта нашироко распространета низ светот позната под 

голем број на синоними, кај нас позната како Темјаника. 
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Ризлинг / Рајнски Ризлинг (Riesling / Rhein Riesling) 

 

 

Домот на  ризлингот е во Германија, но може да се најдат одлични 

вински примероци ширум светот, особено во постудените 

климатски зони. Покрај тоа што во поголемиот дел се користи за 

производство на суви вина, сепак слатките вина се вистински 

специјалитет, меѓутоа сите ги краси и поставува во одличен 

баланс високата и разиграна киселина.  

Ризлингот се смета за ароматична винска сорта. Вината се 

карактеризираат со нагласени ароми што се движат од цветни и 

зелени овошја (јаболко) до цитрусни овошја (лимета, лимон) до коскести овошја (праска, кајсија). Често 

како една клучна каратеристика кај вината од оваа винска сорта е можноста да се појават аромаи на 

петролеј, асфалт и слично. Ризлинзите може да имаат лесно до средно тело. Тие најчесто 

ферментираат во резервоари од нерѓосувачки челик иако ретко може да се најдат и примероци зреени 

во користени дабови буриња со поголемо волумен од 500 л па нагоре. Ризлингот е класично грозје од 

Германија каде што се произведува во палета од суви до слатки стилови. Алзас во Франција и 

Една од најголемите светски вински бели сорти, способна да 

произведе особено географски експресивни и долготрајни бели 

вина во разни стилови односно нивоа на сладост. 
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Пино Ноар / Бургундец (Pinot Noir) 

 

 

Пино ноарот е една од најстарите вински сорти за која е 

прифатено дека потекнува од Бургундија - Франција, иако  

постојат и други претпоставки. Токму поради лоцирањето на 

Бургундија како дом на оваа винска сорта во некој земји како и кај 

нас ја нарекуваат уште и Бургундец. Пино Ноар во превод од 

француски значи Црн Пино. Некој етимолошки претпоставки велат 

дека терминот Пино доаѓа од формата на гроздот која наликува 

на елка.  Во групата на пиноа се среќаваат и Пино Гриџо, Пино 

Блан и  т.н. Во суштина станува збор за една иста сорта и нејзини 

мутации. Вината произведени од Пино Ноар најчесто се суви со 

лесно до средно тело, со релативно ниско ниво на танин и високи 

киселини. Ароматскиот профил е воден од црвено овошје (црвена цреша, црвена рибизла, малина, 

шумска јагодка). Кај бургундецот како секундарна и препознатливо типична ароматска карактеристика се 

аромите на хумус, габи, дивеч. Поради сортната ароматика која е комплексна кај пиното, вината не се 

мешаат односно купажираат со вина од други вински сорти. Секако тука се исклучок пенливите вина 

предводени од познатиот шампањ, во кој имаме за мазно вино купажа од Пино Ноар, Пино Меуниер и 

Шардоне 

Бургундискиот стил е често комплексен поради зреењето во дабови буриња, при што влијае на виното 

додавајќи му суптилни ароми на ванила и/или каранфилче. 

Новозеландскиот стил се базира на истакната сортна овошна ароматика следена од зачински сортни 

суптилни ароми. Зреењењто во дабови буриња кај овој стил е ретко.   

Избирлива бургундиска црна винска сорта одговорна за широк 

ранг на  различни, релативно деликатни црвени вина со 

потенцијал за суштинско отсликување на тероарот 

црвена рибизла малина 
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Станушина (Stanushina) 

 

 

Вината од оваа винска сорта се дел од македонската винска традиција 

особено во тиквешкото виногорје. Во периодот пред појавувањето на 

филоксерата се смета за една од главните вински сорти за 

производство на црвено вино. Подоцна е заменета со повеќе 

продуктивни вински сорти. Последниве години се враќа повторно на 

винската сцена иако сеуште тешко се среќава на пазарот во форма на 

сортни комерцијални вина. Поради нејзината карактеристика да вирее 

на екстремно сиромашни почви и висока отпорност на суши успеала да 

се задржала со векови на  нашите простори. Често се среќава како дел 

од купажи со останати вински сорти со што ја подобрува структурата и овошноста кај таквите вина. 

Ароматскиот профил кај црвените и розе вината често се потпира врз групата црвени овошја водени од 

аромите на малина, дренка, црвена рибизла. Додека кај белите вина нуди цитрусни и флорални ноти со 

среден интензитет. Освежителните киселини ги издвојуваат розе вината како еден стил во кој оваа 

винска сорта најдобро се изразува и може да го најде полесно своето место на пазарот.  

Со цел да се истакнат овошните ароми вината од оваа винска сорта најчесто се произведуваат во 

иноксни садови со цел да се превенира влијанието на аромите од дабовите буриња. 

Стара црна македонска автохтона сорта, отпорна на суша,   

способна да понуди бели, розе и црвени вина, чија карактеристика се 

хармонични овошни ноти, освежителни киселини и елегантност. 
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Мерло (Merlot) 

 

Француска винска сорта широко распространета низ светот чии 

најценети премиум вина доаѓаат од Бордо, поточно од десниот 

брег на реката Жирон. Вината од Мерлот најчесто се суви и имаат 

средно до полно тело со средно ниво на киселост и танини. 

Вината Мерлот може да се карактеризираат со вкусови од црвено 

овошје (јагода, слива) до црно овошје (капини, цреша). Најчесто 

зрее во даб кој му дава на виното арома на ванила. Мерлот се 

одгледува на многу места, како што е Чиле и Калифорнија, 

генерално за производство на меки, месести, овошни вина.    Најчесто е придружба во купажа со 

Каберне Совињон, при што додава екстракт, танин и киселост на купажот. Бордо е најпознатиот регион 

за купажите Мерлот-Каберне Совињон, меѓутоа, овоаа купажа сега е познат и на многу други места.  

Покрај тоа што сортните вина од Мерло се помалку подзаборавени и не толку популарни, но сеуште  

нудат незаменливо уживање, сочност и елегантност. 

Месесто, широко распространето, релативно рано зрее за 

разлика од останатите вински сорти на Бордо. 
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Сира / Шираз (Syrah / Shiraz) 

 

Оваа сорта грозје е позната како Сира во Франција и Шираз во 

Австралија. Со оглед дека се тоа два вински региона кои мошне се 

разликуваат, вината стилски се различни па кога велиме Сира 

подразбираме вина кои се комплексни и елегантни. По Шираз се 

подразбираат црвени вина од оваа сорта со истакнати овошно 

зачински ароми. Како и да е од неа се произведуваат суви вина со 

средно до полно тело, со високо ниво танини и средни киселини. 

Типични вкусови се црно овошје (капина, црна цреша) со зачини 

(бибер, сладунец). Многу од вината зреат во даб, кој му дава на виното вкусови на ванила или кокос. 

Во регионот на Северна Рона во Франција се произведуваат вина со средно тело со свежи ароми на 

црно овошје (капина), бибер и ванила.  

Генерално модерна алтернатива за Каберне Совињон со 

комплексно и изненадувачки семејно потекло. 
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Каберне Совињон (Cabernet Sauvignon) 

 

Уште една француска винска сорта од регионот Бордо, но овој пат 

премиум скапоцените вина доаѓаат од десниот брег на реката 

Жирон. Каберне Совињон се одгледува ширум светот и се користи 

за производство на суви вина со висок степен на танини и 

киселост. Вината се движат од средно до полно тело и се 

карактеризираат со ароми и вкусови на црно овошје (црна 

рибизла, боровинка, цреша) и растителни ноти (зелена бабура, 

нане).  Вината често созреваат во даб, кој му додава вкусови на кедар и ванила. Поради високото ниво 

на танини што ги содржи, Каберне Совињон често се меша со други сорти грозје, како што е мерлото, 

особено во Бордо, кое му додава мекост и тело на купажот. Исто така, многу се одгледува во 

Калифорнија, Австралија, Чиле и Јужна Африка. Во Австралија, понекогаш се меша со Шираз, кој додава 

ароми на зачини во купажата. Вината од оваа винска сорта се секогаш барани поради нивната 

комплексна сортна ароматика како и структурата која ја нудат. 

 

Светски патник помеѓу винските сорти. Нуди концентрирани, 

танинични вина предодредени за пролонгирано созревање. 
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Вранец (Vranac) 

Вранецот е официјално автохтона црногорска сорта, каде 

неодамна е направена и првата клонска селекција. Кај нас се 

смета дека е донесена во педесеттите години на 

експерименталните лозја во Бутел од каде продолжува да се шири 

низ земјата. Неговото “приспособување” на македонскиот тероар 

дава толку добри резултати при производството на 

традиционалните македонски црвени вина, што помеѓу народот е 

прифатена како македонска автохтона сорта. Токму поради тоа кај 

некој винари, лозари и вински експерти се отвора дилемата дека е 

можно оваа винска сорта да е многу поодамна застапена кај нас. 

Во прилог на , таквото размислување го поткрепуваат и лозовите 

насади кои претежно се исмешани со сортата Кратошија, која е исто така официјално регистрирана како 

црногорска автохтона сорта но за неа нема податок дека била донесена кај нас. Чекор понатаму за 

кратошијата се знае уште од владеењето на римската империја, дека се носени црвени вина од денешна 

Македонија, Црна Гора и крајбрежјето на Хрватска исклучиво за римските благородници како 

најквалитетни вина. Денес најголема површина со лозови насади од Вранец се наоѓаат во Македонија. 

Површината под сортата Вранец во Македонија се протега на 10800 ha што е за осум пати поголема од 

вкупната површина на Вранец во Црна Гора. Покрај тоа, црвените вина од овие два вински региона и 

стилски и квалитативно се разликуваат помеѓу себе. Очигледно е повеќе ценет вранецот од Македонија 

чии вина својот квалитет го потврдуваат со безброј награди на меѓународните вински натпревари и 

саеми. Барем до сега.  

Името на оваа винска сорта потекнува од асоцијацијата со црн, полнокрврвен и темпераментен пастув 

кој го нарекуваме исто така Вранец. Тоа воедно укажува на тешко скротливата природа при 

производство на црвени вина од оваа сорта, но и на моќта која тие вина ја поседуваат. Ароматскиот 

профил го карактеризираат овошни ароми од групата црно овошје, капина, зрела вишна, боровинкa и т.н. 

Поради добрата структура кај овие вина, високи киселини, танини, екстракти, алкохол, имаат афинитет 

за пролонгирано зреење во дабови буриња но и во шише при што се добиваат комплексни вина со 

дополнителни ароми прикажани подолу на сликата. 

Балканска црна винска сорта кадра да произведе моќни, високо 

квалитетни црвени вина со афинитет кон пролонгирано 

созревање. 
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Познати светски вина 
Примери вина произведени од основните сорти грозје 

 

 

 

Во Европа, многу вина го носат името по регионот каде што се произведени. Повеќето познати такви 

примери на вина кои се произведени од основните сорти грозје се: 

 

Шампањ (Champagne) – Ова е француско пенливо вино произведено од сортите Шардоне и Пино 

Ноар. Најчесто е суво со висока киселост и ароми на зелено овошје (јаболко) и цитрусно овошје (лимон) 

со автолитски ноти на бриош, свежо тесто, кроасан и т.н. 

 

Сансер (Sancerre) - Ова се француски бели суви вина со средно тело. Најчесто не зреени во дабови 

буриња. Ги красат освежителни високи боцкави киселини и нагласени ароми на агруми (цитрусно јужно 

овошје) водено од царево грозде, како и тревести ноти  предводени од арома на коприва. Белите 

Сансер вина се произведуваат исклучиво од белата винска сорта Совињон Бланк. 

 

Шабли (Chablis) – Ова суво француско бело вино со лесно тело се произведува во истоимениот вински 

под-регион Шабли кој е воедно најсеверниот под-регион на регионот Бургундија. дел од поголемиот 

вински регион .  Вообичаено поголемиот дел од примероците кои ги среќаваме на пазарот не 

одлежуваат во дабови буриња и се карактеризираат со висока киселини, ароми на зелено овошје 

(јаболко) и циструсно овошје (лимон). Помалиот дел кој доаѓа од премиум лозјата означени како 

пермиум кру и гранд гру може да поминат одреден дел на созревање во дабови буриња. Овие вина се 

произведуваат исклучиво од винската сорта Шардоне. 

 

Бургундец (Burgundy) – Овие вина доаѓаат од областа Бургундија или Бургоњ во Франција.  Тие може 

да бидат бели или црвени. Белите вина се произведуваат од сортата Шардоне и често зреат во нови 

дабови буриња , но не е задолжително. Вината се суви со средно тело и често покажуваат позрели 

овошни вкусови од Шабри, како зрело циструсно овошје (маер лимон) и коскесто овошје (праска). 

Црвените вина се произведуваат од сортата Пино Ноар и тие се суви вина. Најчесто имаат ниско ниво 

танини и лесно тело со висока киселост и се карактеризираат со вкусови на црвено овошје (малина, 

црвена цреша), а понекогаш ванила и каранфилче од дабот. Францускиот збор Бургунди, „Бургоњ“ 

понекогаш се користи на етикетите и на белите и на црвените вина од Бургундија.  

 

Бордо (Bordeaux) – овие вина доаѓаат од регионот Бордо во Франција. И покрај тоа што во Бордо се 

произведуваат и бели вина, под поимот Бордо најчесто се однесува на црвени вина со високи киселини 

и танини добиени како купажни вина во главно од сортите Каберне Совињон и Мерло. Овие црвени вина 

се суви со средно тело и ароми на црно овошје (капина, црна рибизла) и ноти на кедар како резултат од 

среењето во дабови бочви.  
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Други примери на светски познати вина 

Следниот список содржи други вина кои не се произведуваат користејќи ги основните сорти грозје. 

 

Просеко (Prosecco) – Ова бело пенливо вино е со лесно тело и доаѓа од Италија. Се карактеризира со 

ароми на зелено овошје често водено од арома на круша какао и цветни ароми. Може да биде суво или 

средно по слаткост. 

Кава (Cava) - Ова е суво пенливо вино од Шпанија. Има вкусови на зелено овошје (јаболко) и цитрусно 

овошје (лимон). 

Бел Зинфандел (White Zinfandel) – Ова е розе вино често се врзува со Калифорнија иако сортата 

влеже потекло од балканот (Кратошија).  Ова вино не се чува во даб и се карактеризира со ниско ниво 

алкохол и средна слаткост и вкусови на црвено овошје (јагода, малина). Приспособено генерално за 

помладите конзументи. 

Божоле (Beaujolais) – Ова е суво црвено вино со лесно тело кое доаѓа од Франција и се карактеризира 

со свежи вкусови на црвено овошје (јагода, малина, црвена цреша) и ниско ниво танини. Се разликуваат 

два стила кои се предефинирани од начинот на производство. Божоле Нуво се млади вина предвидени 

за брза конзумација, односно произведените вина од последната берба може да се најдат на пазарот до 

појавување на новата берба која традиционално се чека на полноќ секој трет четврток во Ноември. 

Доминантна сорта Гаме. 

Кот ду Рон (Cotes du Rhone) – Ова е француско суво црвено вино со средно тело, со вкусови на црвено 

овошје (јагода, слива) и зачински ноти на црн бибер. Може да се чува во дабови бочви, но не е 

задолжително. Доминантни сорти, Црн Гренаж и Сира. 

Кјанти (Chianti) – Ова е суво италијанско вино со средно тело, кое се карактеризира со високо ниво 

танини и освежителни киселини, вкусови на црвено овошје (црвена цреша, слива) и ароми на 

каранфилче и кедар како резултат од зреење во дабови бочви. Доминантна сорта Санџовезе. 

Риоха (Rioja) – Ова е суво шпанско црвено вино со средно до полно тело, кое најчесто се 

карактеризира со вкусови на црвено овошје (јагода) и ванила од дабот. Доминантна сорта Темпраниљо. 

Шатонуф ду Пап (Chateauneuf-du-Pape) – Или во превод, новиот дворец на папата. Ова светски 

познато суво црвено вино од Франција, поточно од винскиот регион кој е именувам по реката Рона. Се 

карактеризира со висок степен на алкохол и полно тело, какио и вкусови на црвено овошје (јагоди) и 

каранфилче од зреењето во дабови буриња. Доминатна сорта Црн Гренаж, но генерално претсдтавува 

купажа во која се дозволени до 18 вински сорти помеѓу кои има и бели кои се користат во црвениот 

Шатенуф ду Пап  

Сотерн (Sauternes) – Ова е слатко комплексно бело вино произведено во Бордо. Се карактеризира со 

полно тело и вкусови на коскесто овошје (кајсија), мед и ванила (од даб) и високо ниво на киселост што 

овозможува добар баланс на виното. 

Шери (Sherry) – Шери е моќно бело вино од Шпанија. Се произведува во палета стилови и може да 

биде суво, средно или слатко. Се вели за овие вина дека се измислени за впарување со храна. 

Порт (Port) – Ова е моќно, слатко, зајакнато вино од Португалија.  Карактеристичен супер висок степен 

на алкохол. Се произведува во повеќе стилови.  Најчесто е црвено, со полно тело, високо ниво танини и 

вкусови на црно овошје (капина). 
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Чување и послужување на виното 
 

Постојат многу традиции поврзани со чувањето и служењето на виното. Меѓутоа, без оглед на нивната 

историја и локално значење, сите тие треба да осигурат виното ќе биде послужено во најдобра можна 

состојба. 

 

Чување на виното 

Ако виното не се чува правилно тоа може да влијае врз неговиот квалитет. Во почетокот вината може да 

почнат да губат дел од својот карактер за да на крајот тоа може да резултира со поголеми недостатоци. 

Подолу се наведени три точки што треба да се следат при чување на виното. 

 За долгорочно чување, вината треба да се чуваат на ладно и на постојана температура. 

Екстремно ладно и топло, како и значајни промени во температурата може да го оштетат 

виното. 

 Чувајте ги вината надвор од силна сончева светлина и силно вештачко осветлување. 

Светлото, заедно со топлината, може да предизвикаат виното да има застоен вкус. 

 Ако виното е затворено со плутена тапа, тогаш треба да се чува хоризонтално. Со ова се 

обезбедува плутената тапа да остане во контакт со виното и да биде влажна. Ако се исуши, 

плутената тапа го намалува нејзиниот пречник и може да навлезе воздух во шишето со што 

виното да оксидира односно добие стар и застојан вкус. Вината затворени со тапи со навој 

може да се чуваат во исправена положба.  
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 Температура за служење на виното 

 

 Белите, розе и пенливите вина се служат ладни.  

 Црвените вина вообичаено се служат или лесно разладени 

 или на собна температура. Кога се вели собна температура се 

 мисли на температурата која била вообичаена за 

 средновековните градби и се движела помежу 16 и 18 степени 

 целзиусови, за разлика од денешната собна температура од 

 22 до 24 сепени. 

 Подолу се дадени препораки за условите на служење на 

 виното, меѓутоа, тие не треба да бидат над личните желби. 

 Ако некој сака да пие вино на различна температура, тогаш 

 како домаќин вие треба да ја почитувате нивната желба. 

 

БЕЛИ / РОЗЕ / ПЕНЛИВИ ВИНА 

 

 

За да остане виното ладно додека се испие целото шише, некои користат изолиран сад. Други користат 

сад за мраз (кибла). Ако користите кибла за мраз, не заборавајте да ја наполните и со ладна вода и 

мраз. Вообичаено вода се дотура 2/3 од количината на мразот. Ако киблата е полна само со мраз, 

ладењето нема да биде толку ефикасно бидејќи шишето нема да се разладува по целата негова 

површина. Внимавајте кога додавате вода во киблата со мраз да не го преполните садот, односно да 

оставите доволно празен простор, бидејќи со додавање на шишето во киблата нивото на водата ќе се 

крене. Доколку саката што е можно поскоро да го оладите виното, особено летниот период, додадете 

морска сол во киблата со мраз и вода. Тоа ќе ја зголеми густината на растворот и ладењето ќе се 

засили за неколку степени.  

Стил на виното 
Пример за стил на 

вино 

Препорачана температура на 

служење 

Слатки вина Sauternes (Сотерн) Добро изладено 

6-8°C (43-45°F) 

Пенливи вина Шампањско (Champagne) Добро изладено 

6-10°C (43-50°F) 

Бели и розе вина со лесно 
до средно тело 

Пино Гриџо (Pinot Grigio) Ладно 

7-10°C (45-50°F) 

Бело вино со полно тело Шардоне Барик 
Лесно изладено 

10-13°C (50-55°F) 
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Црвени вина 

Доколку црвеното вино е под температурата на послужување не се обидувајте да го загревате виното, 

на пример ставајќи го блиску до радијатор, за да порасне неговата температура. Ова може да штети на 

вкусовите на виното. Ставете го во просторијата каде што ќе се служи и дозволете температурата да 

порасне по природен пат. Доколку веќе ве послужиле со црвено вино кое е поладно од температурата 

на послужување, не брзајте со конзумација, може да го догреете виното со вашата телесна температура 

држејќи ја дланката во делот од чашата каде се наоѓа виното. Со тек на време како се загрева виното ќе 

почуствувате поинтензивни ароми, тоа значи дека температурата оди нагоре. 

Имајте предвид дека со модерните климатизери и централното греење, собната температура може 

значително да варира. Така најдобро ќе се раководите со температурниот опсег во просторијата каде ќе 

се послужува виното.  

Чаши 

Има стотици различни дизајни на чаши, но една работа што е заедничка кај најдобрите чаши е тоа што 

широкиот дел на чашата се стеснува на работ. Ова овозможува аромите на виното да останат внатре во 

чашата, со што подобро ќе моше да се детектираат аромите и подолго да се ужива во истите. 

Типично кај чашите за црвено вино е што се малку поголеми од чашите за бело вино, а пенливите вина 

се служат во високи долги и тесни чаши. 

Подготовка на чашите за вино 

Чашите за вино мора да бидат целосно чисти пред употреба. Нечистотиите или остатоци од детергент 

може да ја маскираат експресијата на виното. 

Чашите треба секогаш да бидат полирани пред употреба за да се осигури дека се отстранети сите 

нечистотии или отпечатоци од прсти.  

Стил на виното Пример за стил на вино 
Препорачана температура на 

служење 

Црвено вино со средно до полно тело 
Shiraz (Шираз) Собна температура 

15-18°C (59-64°F) 

Црвено вино со лесно тело Beaujolais (Божоле) 
Малку изладено 

13°C (55°F) 
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Отворање мирни вина  

1. Засечете ја фолијата под работ од грлото со два полукружни и еден вертикален засек. Отсранете 
ја фолијата и ставете во џеб. Забришете го грлото со платнена сервиета.  

2. Забодете го врвот од спиралата на отварачот во центарот на тапата и вртете во насока на 
стрелките на часовникот, се додека претпоследната спирала не влезе во тапата. 

3. Потпрете го првото колено и повлечете ја рачката нагоре. Истото повторете го со второто колено. 
Завршното извлекување на тапата направете ја елегантно и бесшумно. Забришете го повторно 
грлото со платнената сервиета. 

 

Останатиот дел од послужувањето во ресторански услови, погледнете го на краткото видео дадено на 

интернет страната на МАСОМ https://www-masom-net.membership.editmysite.com/login   
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Отворање пенливи вина  

 

Внимавајте, шишето со пенливо вино е под силен притисок. Трудете се колку е можно да ракувате со 

него нежно без протресувања, елегантно. Ладењето овозможува да се намали притисокот, но, дури и 

кога виното е оладено, тапата лесно може да излета од шишето и да повреди некого. Од моментот кога 

ќе ја ослободите жицата на осигурувачот на тапата, треба постојано да ја држите тапата со вашиот 

палец. 

 

Отстранете ја фолијата и разлабавете го жичаниот осигурувачот на тапата со шест полукружни 

завртувања во лево. Откако ќе се разлабави осигурувачот, мора постојано да ја покривате со рака 

тапата се додека не биде безбедно извадена од шишето. 

 

Држете го шишето под агол од отприлика 45 степени во насока спротивна од останатите присутни. Со 

едната рака држете ја тапата така што показалецот ќе ја опфати а со палецот нема да дозволите 

ненадејно да илзета тапата. Со другата рака држете ја базата или дното на шишето. Држејќи ја тапата 

фиксно завртете го шишето со раката која ја држи базата а со другата полека попуштајте ја тапата да се 

ослободи се додека не се слушне тивко шуштење на гасот од виното. 

 

Цврсто држете ја тапата за притисокот од шишето пребрзо да не ја исфрли тапата надвор. 

Контролирајќи ја тапата на овој начин значи дека притисокот може да се ослободува постепено без да 

истече вино. 

  

Останатиот дел од послужувањето во ресторански услови, погледнете го на краткото видео дадено на 

интернет страната на МАСОМ https://www-masom-net.membership.editmysite.com/
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Послужување на вина  

 

При послужување на виното, треба да ги имате предвид следните чекори за да бидете сигурни дека 
виното ќе изгледа најдобро и ќе има најдобар вкус. 

 

 Проверете како изгледа виното. Ако е заматено тоа може да е знак дека виното е 

неисправно. 

 Проверете да не има раски во виното. 

 Проверете дали има недостатоци во аромата на виното. Виното не треба да има застојан 

мирис или ароми на влажен картон или оцет.  

 
Останатиот дел од послужувањето во ресторански услови, погледнете го на краткото видео дадено на 

интернет страната на МАСОМ https://www-masom-net.membership.editmysite.com/login  

 

Како да го одржите виното свежо 

Откако шишето вино ќе се отвори на него постепено почнува да влијае кислородот од воздухот. Виното 

полека оксидира и аромите слабеат. Доколку виното се чува во фрижидер затворено со тапа тоа ќе 

остане посвежо подолг период. Ако ви треба виното да остане свежо уште подолго, постојат едноставни 

системи што може да ги користите за да го продолжите животниот век на отвореното вино без да дојде 

во контакт со воздух. 

 

Вакумски системи 

Овие системи функционираат како пумпа што го извлекува воздухот од шишето. 

 

Прекривка системи 

Овие системи впумпуваат инертен гас во шишето кое го истиснува воздухот надвор од шишето. 

Инертниот гас ја прекрива површината на виното и не дозволува кислородот да биде во контакт со 

виното. Инертниот гас не му штети на виното. 

 

Јаглеродни системи 

Овие системи се базираат на силоконски затворачи кои во себе содржат јаглероден филтер кој го 

апсорбира кислородот од шишето. 
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Вовед во дегустација 
За да добиете најмногу од дегустацијата на вино треба да имате конзистентен пристап со секој 

примерок. Ако го користите овој пристап ќе може да напишете белешки од дегустацијата кои правилно 

го опишуваат виното и на кои ќе може да се навраќате во иднина. 

МАСОМ Ниво 1—Вински Стјуард „Систематски пристап за дегустација на вино“ ќе ви помогне во тоа, а 

вашиот едукатор ќе ви покаже како да го користите. 

 

МАСОМ Ниво 1 - Вински Стјуард  

 

 

 

Подготовка за дегустација 

Пред да започнете со дегустација треба да бидете сигурни дека 

 Просторијата за дегустација е проветрена. Нема озонери и ароми од парфеми 

 Имате бела површина врз која ќе може да го оцените изгледот на виното  

 Имате широка чаша што се стеснува на работ на горната страна. Ваквиот тип чаша 

овозможува аромите да се задржат и тоа го олеснува оценувањето на нос/мирис 

 Имате чисто непце без заостанати вкусови, како што е паста за заби или кафе 

 Немате настинка или премор. 

Алкохол и здравје 

Кога се консумира умерено, алкохолот не се смета за штетен по вашето здравје. Меѓутоа, алкохолот 

може значајно да влијае врз однесувањето на секој што премногу го консумира (често на социјално 

неприфатлив и опасен начин). За некои луѓе, може да прерасне во зависност, а кога прекумерно се 

консумира, може да има негативно влијание и на краткорочното и на долгорочното здравје. 

Официјалните препораки што ги даваат многу влади и јавни здравствени установи препорачуваат нивоа 

на консумирање алкохол што се сметаат за „нискоризични“. Тие варираат од земја во земја и може да ги 

најдете на интернет страниците на локалните самоуправи или јавните здравствени установи.  

ИЗГЛЕД 

Боја бела - црвена - розе 

МИРИС/НОС   

Карактеристики на арома на пример, ароми на овошје, даб, друго 

НЕПЦЕ 
  

Значајни структурни карактеристики слаткост, киселост, танин, алкохол, тело 

Карактеристики на вкусот на пример, вкусови на овошје, даб, друго 

СОДРЖИНА 



МАСОМ - Македонска Асоцијација на Сомелиери   Вовед во виното 

  Level 1 -  Wine Server  

Wine World of Knowledge  www.masom.net     

34 

9 

Комбинирање на виното со храна 
Виното може да биде одличен партнер на храната. Ова често се претставува како сложена тема, но, 

практично, може да е едноставно ако помислите на личната желба и вообичаените интеракции меѓу 

храната и виното. 

 

Лична желба 

Кога се препорачува вино на клиент или пријател, најважно што треба да имате предвид е што сака и 

што не сака тој човек. Можеби за вас одредена комбинација на храна со вино ќе биде исклучителна. 

Меѓутоа, ако некој што бара совет не му се допаѓа тој стил вино, тогаш, нема поента да му го 

препорачувате. 

 

Интеракции меѓу храната и виното, 

 

За повеќето луѓе повеќето вина се прифатлива придружба за повеќето видови храна. Меѓутоа, има 

повеќе карактеристики во компонентите на храната што типично имаат позитивно или негативно 

влијание врз виното. 

Ако ги разберете овие интеракции, тогаш никогаш нема да бидете ограничени да препорачувате 

одредено вино со одредено јадење. Сѐ додека знаете што е тоа што повеќето луѓе типично сакаат да 

избегнат, тогаш вашите опции за комбинации на храна и вино стануваат речиси неограничени. 

 

Забелешка: Горчливоста во виното може да биде од “зелени” не зрели танини или зреење во даб. 

 

Храната е... Виното изгледа... 

Слатка Посуво и горчливо, покисело, помалку слатко и овошно 

Умами вкус (солен) Посуво и горчливо, покисело, помалку слатко и овошно 

Солена Помалку суво и горчливо, помалку кисело, послатко и со поголемо тело 

Кисела Помалку суво и горчливо, помалку кисело, послатко и овошно 

Со многу вкусови Преоптоварено со вкусовите на храната 

Мрсна Помалку кисело 

Лута (чили) 
За зголемување на лутото од чилито, алкохолот во виното изгледа 
позабележителен 
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