Реєстр № 26
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 26
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: AKHASHENI ა ხ ა შ ე ნ ი
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: АХАШЕНІ
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:
«Ахашені» - контрольоване за місцем походження червоне високоякісне
природно-напівсолодке вино.
Вино

«Ахашені»

характеризується

червоно-рубіновим

кольором,

гармонійним сортовим смаком - оксамитовим, повним, приємно солодким з
фруктовими тонами і сортовим ароматом.
Хімічні дані вина «Ахашені» повинні відповідати таким показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-12,0;
масова концентрація цукру - не більше 30-50 г/куб. дм;
титрована кислотність - 5,0-7,0 г/куб. дм;
летюча кислотність - не більше 1,2 г/куб. дм;
доведена концентрація маси екстракту - не менше 20 г/куб. дм;
концентрація загальної маси сірчистої кислоти - не більше 210 мг/куб. дм;
концентрація вільної сірчистої кислоти - не більше 30 мг/куб. дм.
Решта нормативів повинні відповідати законодавчим актам Грузії та
постанові Європейської ради № 1493/1999 від 17 травня 1999 року.

Розміщення мікрозони «Ахашені» - мікроклімат, створений лісовими
схилами Ців-Гомборського хребта, карбонатні, лесоподібні, суглинистоглинисті і алювіально-пролювіальні ґрунти в даній зоні, високий вміст цукру у
винограді Сапераві визначають відмітні властивості вина «Ахашені».
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Ахашені» знаходиться в Шида Кахеті,
у середній частині річки Алазані, за координатами 41°48′ північної широти і
45°44′ східної довготи, між правими притоками Алазані Чермісхеві і
Папрісхеві, що мають широтний напрям.
У

північно-східному

напрямку

від

населеного

пункту

Ахашені

протяжність річки Алазані становить 9,5 км, а на протилежному боці у бік
південного заходу до гребеня Ців-Гомборського хребта - 14,5 км.
З точки зору розташування виноградників територія Ахашені охоплює
продовження лісових схилів Ців-Гомборського хребта та другу терасу
Алазанської рівнини. У мікрозоні виноградники знаходяться на схилах в межах
висоти 350-700 метрів і охоплюють села Ахашені, середню і верхню частини
села Чумлакі, масив «Папріс міндвребі».
Основна частина території на південному заході представляє собою схили і
шлейфи слабо і середньо похилі на північний схід і схід із незначно
хвилеподібною поверхнею, яка у напрямку північного сходу переходить у
рівнинну місцевість і межує з першою терасою Алазані вздовж Черміс Хеві і
Папрісхеві.

