Реєстр № 35
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 35
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: АТЕNI (ATENURI) ა ტე ნ ი (ა ტე ნ ური )
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: АТЕНІ (АТЕНУРІ)
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:
«Атені»

(«Атенурі»)

-

контрольоване

за

найменуванням

місця

походження біле ігристе вино високої якості. Виробляється з винограду сортів
Чінурі і Горулі Мцване (також рекомендується виноград сорту Аліготе) шляхом
вторинного бродіння виноматеріалів.
Вино

«Атені»

енергійне,

характеризується

солом'яним

кольором,

гармонійним смаком, фруктовими тонами.
Хімічні дані вина «Атені» повинні відповідати таким показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 11,5;
масова концентрація цукру:
сильно сухе - не більше 3,0 г/куб. дм;
сухе - 20-35 г/куб. дм;
напівсухе - 35-50 г/куб. дм;
напівсолодке - 50-80 г/куб. дм;
солодке - 80 г/куб. дм;
титрована кислотність - 6,0-7,0 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.
Інші нормативи повинні відповідати законодавчим актам Грузії та
постанові Європейської ради № 1493/1999 від 17 травня 1999 року.
Сукупність самобутніх історичних і сучасних технологій виробництва
вина в Атенскій ущелині, сприятливі природно-екологічні умови (вплив
високогірних систем на температурні умови), властивості аборигенних сортів
забезпечують виробництво традиційного грузинського ігристого вина «Атені»
(«Атенурі»).
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Атені» («Атенурі») знаходиться в Шида
Картлі, в адміністративному районі Горі, на околиці північно-східних схилів
Тріалетського хребта, на гористо-горбистій смузі передгір'я за координатами
42°31' північної широти і 42°54' східної довготи, на лівій і правій сторонах
річки Атенурі, створює схили і рівнинні місцевості двох взаємно протилежних
(північно-східний, південний і південно-західний) схилів, що спрямовані до
басейну річки Атенурі.

