Реєстр № 37
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 37
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: KOTEKHI კ ოტე ხ ი
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: КОТЕХІ
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:
Вино «Котехі» (біле) - сухе біле вино вищої якості контрольованого
найменування за походженням. Виготовляється з винограду сорту Ркацителі з
повним бродінням сусла.
Вино «Котехі» характеризується світло-солом'яним кольором, сортовим
ароматом, приємним смаком.
Хімічні дані вина «Котехі» (біле) мають відповідати наступним
показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-12,0;
масова концентрація цукру - не більше 4 г/дм³;
титрована кислотність - 5,5-7,5 г/дм³;
летюча кислотність - не більше 1,0 г/дм³;
концентрації маси доведеного екстракту - не менше 16 г/дм³.
Решта нормативів повинні відповідати законодавчим актам Грузії та
постанови №1493/1999 Європейської ради від 17 травня 1999 року.
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контрольованого найменування за походженням. Виготовляється з винограду
сорту Сапераві з повним бродінням мезги.
Вино «Котехі» характеризується червоним кольором, сортовим ароматом,
ніжним, оксамитовим смаком.
Хімічні дані вина «Котехі» мають відповідати наступним показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-12,0;
масова концентрація цукру - не більше 4 г/дм³;
титрована кислотність - 5,0-7,0 г/дм³;
летюча кислотність - не більше 1,2 г/дм³;
концентрації маси доведеного екстракту - не менше 20 г/дм³.
Решта нормативів повинні відповідати законодавчим актам Грузії та
постанові № 1493/1999 Європейської ради від 17 травня 1999 року.
Місцезнаходження, мікроклімат, розвинені в субтропічних і помірних
широтах атмосферні процеси (переміщені з заходу і сходу), поширені ґрунти і
унікальність аборигенних сортів визначають особливі якості вин «Котехі».
Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Котехі» розташована у середньому басейні
річки Алазані, за координатами 41°45′ північної широти і 45°48′ східної
довготи. Територія включає передгір'я, прилеглі до лісових північно-східних
схилів Ців-Гомборського хребту, і Алазанську низовину у межах 250-700 м над
рівнем моря.

