Реєстр № 27
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 27
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: GURJAANI გ ურჯა ა ნ ი
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: ГУРДЖААНІ
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:
«Гурджаані» - контрольоване за найменуванням місця походження
високоякісне біле сухе вино. Виготовляється із винограду сорту Ркацителі.
Дозволяється використання до 15 % сорту винограду Кахурі Мцване.
Вино

«Гурджаані»

характеризується

світло-солом’яним

кольором,

гармонійне, повне на смак, вишукане з сортовим ароматом і розвиненим
букетом.
Хімічні дані вина «Гурджаані» повинні відповідати таким показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-12,5 %;
масова концентрація цукру - не більше 3 г/куб. дм;
титрована кислотність - 5,5-7,5 г/куб. дм;
летюча кислотність, не більше - 1,0 г/куб. дм;
доведена концентрація маси екстракту - не менше 16 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 «Гуарджані» - мікроклімат, створений на схилах
Ців-Гомборського хребта, коричневі, лугові коричневі, алювіальні і делювіальні
ґрунти, унікальність сортів Ркацители і Кахури Мцване визначають особливі
властивості вина «Гурджаані».
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Гурджаані» знаходиться в середній
частині річки Алазані, на правому березі за координатами 41°45' північної
широти і 45°48' східної довготи. Територія мікрозони охоплює прилеглі до
вологих схилів північно-східного схилу Ців-Гомборського хребта передгір’я і
Алазанську низовину. Відстань від населеного пункту у напрямі північного
сходу до річки Алазані по прямій лінії складає 10 км. На протилежній стороні
до південного заходу до гребеня Ців-Гомборського хребта - 17 км. Висота
крайніх точок мікрозони над рівнем моря змінюється в межах 250-1000 м.
Охоплює території сіл Бакурціхе, Колагі, Веджині, Дзіркокі, Чандарі, с.
Гурджаані, околиці міст Гурджаані, Котехі, Чумлакі Шашиані, Калаурі і
верхню частину території села Вачнадзіані, починаючи з другої тераси
Алазанської рівнини, і поширюється до північно-східних схилів ЦівГомборского хребта.

