Реєстр № 38
Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів
Номер реєстрації: 38
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: KAKHETI (KAKHURI) კ ა ხ ე თი (კ ა ხ ური )
Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського
алфавіту: КАХЕТІ (КАХУРІ)
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 «Кахеті» - сухе біле вино контрольованого найменування за
походженням. Воно виготовляється з винограду сортів Ркацителі і Кахурі
Мцване, з повним бродінням мезги.
Вино «Кахеті» характеризується бурштиновим кольором, фруктовим
ароматом, приємною терпкістю, бархатистістю і гармонійністю.
Хімічні дані вина «Кахеті» повинні відповідати наступним показникам:
об'ємний вміст спирту, % - 10,5-13,5;
масова концентрація цукру - не більше 4 г/дм3;
титрована кислотність - 5-6 г/дм3;
летюча кислотність - не більше 1,2 г/дм3;
концентрації маси доведеного екстракту - не менше 18 г/дм3.
Решта нормативів повинні відповідати законодавчим актам Грузії та постанові
№ 1493/1999 Європейської ради від 17 травня 1999 року.
Екологічне середовище та універсальність місцевих аборигенних сортів
визначають оригінальність і високу якість вина «Кахеті».

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості,
певні якості, репутація або інші характеристики товару:
Специфічна зона виноградарства «Кахеті» розташована в південносхідній частині Грузії, в басейні річок Алазані і Іорі, за координатами 41°42°15′ північної широти і 45°-46°30′ східної довготи. На північному сході з
Кахеті межує головний хребет Кавкасіоні, на заході - Картлійський хребет, а на
південному сході - Азербайджан.
Ців-Гомборський хребет ділить Кахеті на дві частини - Шида Кахеті і
Гаре Кахеті. Шида Кахеті є поступовим схилом вищевказаних хребтів і
переходить в найбільшу в Грузії Алазанську низовину.
Алазанська низовина розташована по обидва боки річки Алазані. Її
довжина становить приблизно 160 км, а ширина - від 5 до 40 км, на північному
заході вона знаходиться на висоті 740 м над рівнем моря, в південно-східному
напрямку вона знижується до 200 м біля кордону з Азербайджаном. Рельєф
Алазанської долини неоднорідний, в результаті ерозійного впливу гірських
річок, що стікають з головного хребта Кавкасіоні, схили і основа гори в значній
мірі розчленовані.
Гаре Кахеті або Іверська височина розташована між Самгорською височиною
та Ців-Гомборським хребтом і спрямована на схід, де протікає основна водна
артерія Кахеті - Іори. Відмінностям рельєфу Кахеті відповідають в значній мірі
різноманітні кліматичні умови.

