Реєстр № 30
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 30
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: KINDZMARAULI ქ ი ნ ძ მ ა რა ული
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: КІНДЗМАРАУЛІ
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:
«Кіндзмараулі» - контрольоване за найменуванням місця походження
природно-напівсолодке червоне вино вищої якості. Вино виготовляється з
винограду сорту Сапераві.
Вино «Кіндзмараулі» характеризується темно-гранатовим забарвленням,
на смак гармонійне, насичене, оксамитове, витончене, з приємним солодким
присмаком, фруктовими тонами і сортовим ароматом.
Хімічні дані вина «Кіндзмараулі» повинні відповідати таким показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-12,0;
масова концентрація цукру - 30-50 г/дм³;
титрована кислотність - 5-7 г/дм³;
летюча кислотність, не більше - 1,2 г/дм³;
концентрація маси доведеного екстракту - не менше 20 г/дм³;
концентрація загальної маси сірчистої кислоти - не більше 210 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.

Особливе

географічне

розміщення

мікрозони

«Кіндзмараулі»

-

мікроклімат, сформований під впливом передгір'я, прилеглого в південному
напрямку до високих гір Кавкасіоні, кам’янисто-піщані ґрунти, розвинені на
винесених річками чорних сланцях, створений у виноградниках найбільш
сприятливий режим та унікальні властивості самої виноградної лози сорту
Сапераві - екологічна пластичність, визначають специфічні смакові якості
оригінального, високоякісного природно-напівсолодкого вина «Кіндзмараулі».
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Кіндзмараулі» розташована в східній
Грузії в Шида Кахеті, в адміністративному районі Кварелі, на південному схилі
відрогів Кавкасіоні, за координатами 41°30' північної широти і 45°50' східної
довготи. Промислові виноградники знаходяться в межах 250-550 м над рівнем
моря, на лівому березі річки Алазані (заріччя). Основу низини займає
Алазанська долина, яка на північ піднімається, переходить в смугу передгір'я
та прилягає до основи Кавкасіоні.
Територія походження виноматеріалу «Кіндзмараулі» охоплює частину
Шида Кахеті, представлена на лівій другій терасі річки Алазані, ліворуч і
праворуч від її приток Дуруджі, Бурса, Челті, Інцоба, Аванісхеві і Шорохеві. З
півночі межує з закінченням південних схилів гір Кавкасіоні. Західна частина
зазначеної території, починаючи з правої сторони річки Дуруджі, за рельєфом є
рівниною з нахилом більше до південного заходу, з хвилеподібною поверхнею,
а решта території в східному напрямку є рівниною з нахилом на південь.
Зазначена зона знаходиться в межах 250-550 м над рівнем моря і охоплює
адміністративну територію Кіндзмараулі і Кварелі. У західному напрямку
охоплює середню і нижню частину сіл Шилді, Еніселі, Сабуе, Алматі, Гремі і
Шакріані, розташованих на другій терасі Алазані. В східному напрямку
охоплює в основному території сіл: Патмасурі, Санавардо, Кучатані Ціцканаант
Сері, Чантлис Курі, Зінобіані, Ахалсопелі, Тхілі Цкаро, Мтіс Дзірі, Чікаані і
частково території Гавазі і Балгоджіані, до першої тераси Алазані. Загальна
площа вказаної мікрозони складає приблизно 2400 га.

