Реєстр № 25
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 25
Дата реєстрації: 12.10.2015
Міжнародний договір, на підставі якого зареєстровано КЗП товару: Угода
між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень
для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод від 01.03.2007
Держава реєстрації КЗП товару: Грузія
Зареєстроване КЗП товару: MUKUZANI მ უკ უზა ნ ი
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: МУКУЗАНІ
Кваліфікація КЗП товару: назва місця походження товару
Назва товару, для якого зареєстровано КЗП товару: вино
Опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або
інших характеристик товару:
«Мукузані» - контрольоване за місцем походження червоне сухе вино
вищого сорту, яке виробляється з винограду сорту Сапераві.
Вино «Мукузані» характеризується гранатовим відтінком, на смак
насичене,

гармонійне,

оксамитове,

витончене,

з

вираженим

сортовим

специфічним ароматом і букетом, високоекстрактивне.
Хімічні дані вина «Мукузані» повинні відповідати таким показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-12,5;
масова концентрація цукру - не більше 3 г/дм³;
титрована кислотність - 5,0-7,5 г/дм³;
летюча кислотність, не більше - 1,2 г/дм³;
концентрація маси доведеного екстракту - не менше 20г/дм³;
концентрація загальної маси сірчистої кислоти - не більше 160 мг/дм³;
концентрація вільної сірчистої кислоти - не більше 30 мг/дм³.
Решта нормативів повинні відповідати законодавчим актам Грузії та
постанові Європейської ради № 1493/1999 від 17 травня 1999 року.

Географічна експозиція «Мукузані» - північно-східний схил ЦівГомборського хребта, мікроклімат, створений холодними масами повітря, що
спустилися з покритих льодовиками вершин Кавкасіоні, карбонатні та
лесоподібні глини, кам’янисто-піщані алювіальні покриви, екопластичність
сорту «Саперави» визначають унікальні властивості вина «Мукузані».
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Мукузані» знаходиться в Шида Кахеті
східної Грузії, на правому березі ущелини в широтному напрямі до річки
Алазані Гурджаанського району, на північно-східному схилі Ців-Гомборського
хребта, за координатами 41°48' північної широти та 45°44' східної довготи, в
межах 350-750 м над рівнем моря. Сировинна база повністю включає території:
Дедопліс Зварі, долин Папрі, Даманарчені, Надарбазеві, сіл Загаані, Мукузані,
частину територій Чумлакі, Велісціхе і Вазісубані.

