Реєстр № 28
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 28
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: KARDENAKHI კ ა რდე ნ ა ხ ი
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: КАРДЕНАХІ
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:
«Карденахі» - контрольоване за найменуванням місця походження біле
кріплене вино вищої якості. Воно виготовляється з відстоєм мезги винограду
сортів Ркацителі, Хіхві і Кахурі Мцване і спиртування отриманого з неї
забродженого сусла.
Вино «Карденахі» характеризується янтарним кольором, сортовим
ароматом, медовими тонами, гармонійністю і помірною екстрактивністю.
Хімічні дані вина «Карденахі» повинні відповідати таким показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 18;
масова концентрація цукру - 100 г/дм³;
титрована кислотність - 5,0-6,0 г/дм³;
летюча кислотність, не більше - 1,0 г/дм³;
концентрація маси доведеного екстракту - не менше 18 г/дм³.
Решта нормативів повинні відповідати законодавчим актам Грузії та
постанові Європейської ради № 1493/1999 від 17 травня 1999 року.
Експозиція «Карденахі» – північно-східний схил Ців-Гомборського
хребта, мікроклімат, створений холодними повітряними масами, що спустилися

з льодовиків Кавкасіоні, неполивна земля, перегнійно-карбонатні і кам'янистопіщані ґрунти, універсальність місцевих аборигенних, унікальних сортів
визначають оригінальність і високу якість вин «Карденахі».
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Карденахі» розташована на адміністративній
території села Карденахі Гурджаанського району, по експозиції північносхідного нахилу в 3°-4° Ців-Гомборського хребта – на правому березі річки
Алазані, за координатами 41°48' північної широти і 45°44' східної довготи, на
висоті 350-750 м над рівнем моря. Ділянки розташовані між залізницею і
автомобільними дорогами Гурджаані-Цнорі, адміністративними межами села
Бакурцихе і села Анагі. Зона включає три масиви, загальна площа яких досягає
345 га.

