
Alexandra Estate 
Wines to love. 



Началото 

• Всичко започва през 2012 г. със закупуването на 200 дка първокласни лозя в 
региона Сакар, доказан във времето като един от най-добрите региони за 
отглеждане на лозя в България. 

• Лозята на Alexandra Estate в село Орешец, Харманли, са в първа година на 
плододаване, когато привличат вниманието на експертите.  

• Тяхната близост  до 100 – годишна дъбова гора и разположението им в полите 
на Източни Родопи допринасят още повече за избора им. 
 



Нашето кредо 

• Това, което отличава Alexandra Estate в отглеждането на лозята, са принципите 
на органичното и био земеделие.  



Сортове 

 
 

• Изложението на лозята е северно.  
• Това дава възможност на гроздата да запазят добри киселини, дори в този 

регион с обичайно горещ климат. 
• Сортовете, присъстващи в лозята на имението, са: Сира, Малбек, Каберне 

Фран, Пино Ноар, Мерло, Шардоне, Марсан, Русан, Семийон и Вионие. 



Нови лозя 

 
 

• През 2013 г., Alexandra Estate се разрастна с още 100 дка лозя в село 
Ракитница, Стара Загора. 

• Местонахождението на 300 м. надморско равнище и карбонатните почви 
предразполагат към отлично качество на лозите, засадени в лозето.  

• Каберне Фран, Сира, Каберне Совиньон, Мерло, Совиньон Блан, Шардоне и 
Семийон ще дадат първия си плод през 2016 г. 



Нашата продукция 

 
• През 2014 г. Alexandra Estate  произведе общо 30,000 бутилки вино: бели, розе 

и червено. 
• Скоро ще стартира изграждането на винарска изба в село Ракитница с 

капацитет на производство 60,000 бутилки вино. 
• Разработваме проект и за втора винарска изба с по-голям капацитет на 

производство в село Орешец, Харманли. 



Винификация 

 
 

• За винификацията на вината са използвани френски дъбови бъчви с 
капацитет 225 л. и 300 л.  

• Всички вина, с изключение на Совиньон Блан, са ферментирали и 
отлежавали в бъчви, като дори  Розе - то е частично ферментирало във 
френски дъб. 

 



Нашия екип 

 
 

• За Alexandra Estate работят доказани професионалисти: отглеждането на 
лозята ни е поверено на Атанас Шидеров и Ерик Моро 

• Александър Велянов и Тиери Хаберер се грижат за винопроизводството и 
създаването на блендовете. 



 
 





Alexandra Reserve 

Реколта 2011  
 Мерло & Каберне Совиньон & Каберне  
Фран & Сира 
 Богат и искрящ пурпурен цвят. 
Впечатляващ нос, изпълнен с 
концентрирани аромати на червени 
плодове, тютюн, кожа и подправки, 
изящно вплетен френски дъб. Вкусът е 
сочен, мощен и елегантен. Незабравим, 
дълъг послевкус.                              
Въпреки, че нашата Резерва е на 
пазара само от няколко месеца, тя 
спечели сърцата на любителите на 
вино и престижното 8 – мо място в 
годишната класация на списание 
„ДиВино“ - „Топ 50 български вина на 
2014“. Какъв дебют! 



Alexandra Rose  
Mourvèdre & Grenache 

Реколта 2013 
С чудесния си свеж сиво - розов цвят, това 
вино е ароматна  хармония от сортовете 
Мурведър и Гренаш. Вкусът е в прекрасен 
баланс. С естествена киселинност, в  хармония 
с дъбови нюанси.         
                                                                                                                       
Охладено до леденостудено, може да го пиете 
от пладне до вечер.  

 



 
Alexandra Chardonnay 

 
Реколта 2013 
Това Шардоне със сияен светло – жълт 
цвят, с красиви зелени оттенъци, 
предлага флорални нотки в носа и 
примамливи плодови аромати. 
Прекрасна структура, сферично! Това 
вино предоставя прелестна свежест с 
нотки на ядка и мед.  

  

 



Alexandra Sauvignon Blanc  

Реколта  2013 
Това елегантно вино с тревист стил и 
минералност предлага комплексни аромати 
на грейпфрут, коприва и ухания на окосена 
трева. То е копринено и изкусително, със 
страхотно балансирана киселинност.      
                                                                                                                                                  
Охладено до леденостудено, може да го 
пиете от пладне до вечер.  

  



Alexandra Vermentino  
Реколта 2013 

Нашето Верментино притежава цитрусова 
свежест и колоритна киселинност, 
съчетана с прелестна вкусова плътност, 
плодовост и финал на горчив бадем. 
Съчетава се изключително добре с 
традиционна италианска и 
средиземноморска храна.                                                                                                                                                                                                              
Охладено до леденостудено, може да го 
пиете от пладне до вечер.  

 



Alexandra Sauvignon Blanc & Chardonnay 
 Barrel Fermented 

Реколта 2013 
Бледо златист, бистър цвят със 
зеленикави оттенъци. Носът е 
деликатен и сочен със зрели 
тропически плодове, личи и сладък 
червен грейпфрут. Сочно, фино и 
стегнато тяло с меки киселини и 
приятен финал.  

  
 



Alexandra Chardonnay 
 Barrel Fermented 

Vintage 2013 
Красив златисто-зелен цвят с гланц. Елегантен 
нос със сочни тропически плодове, ванилов 
крем и мокър варовик. Обемно и мощно тяло с 
отличен, зрял плод, сочен и едновременно 
свежо - пикантен финал.  

 



Alexandra  
Merlot & Cabernet Sauvignon & Petit Verdot 

Vintage 2013 
Плътен, тъмно гранатово червен цвят. Атрактивен  
нос с нотки на презрели черни горски плодове, 
карамел, печена чушка и сладки подправки. 
Стопено, заоблено и меко тяло, велурени танини и 
дълъг финал, в който остава спомен за сладки 
подправки и стафида. Чудесно се комбинира с 
дивечово месо и отлежали, богати жълти сирена . 

 



 Alexandra 
Mourvèdre & Syrah & Viognier 

Реколта 2013 
Интензивен, гранатов цвят. Носът е фин и 
парфюмен с нотки на езкотични цветя и 
роза, какао и дребни горски плодове. 
Плътно тяло със зрели, велурени танини, 
сочн плод обвит в черен шоколад и 
дълъг финал.                                                                                                                                       
Комбинира се прекрасно с пернат дивеч 
и пуешко месо.  

 



Alexandra 
Purple Red Merlot 

Реколта 2013 
Нашето Мерло притежава дълбок, пурпурен цвят 
с гранитови отблясъци. Много добра комбинация 
от аромат на синя слива, черни горски плодове, 
евкалипт и дъб. Меките танини, съчетани с добре 
балансирани плодови киселини, концентрирани 
плодови и ванилови аромати, допринасят за 
приятен и дълъг послевкус.  



Alexandra 
Purple Red Cabernet Sauvignon 

Vintage 2013 
Виното притежава дълбок, пурпурен цвят с 
гранитови отблясъци. Много добра комбинация 
от аромат на синя слива и черни горски 
плодове. Мощните танини и сладкия дъб, в 
комбинация с нотки на черен пипер и пикантни 
подправки, формират заобленото тяло на 
виното, отличния  баланс и приятния и 
запомнящ се финал.  

 



Alexandra Estate & 2015  

 
 
 

• Ще продължим да Ви изненадваме с интересни вина – прекрасна 
комбинация от визия, грозде и любов. 

•  Ще опитате новите ни вина: пленително Вионие, интригуващ Траминер и 
могъща Сира.  


	Slide Number 1
	Началото
	Нашето кредо
	Сортове
	Нови лозя
	Нашата продукция
	Винификация
	Нашия екип
	�
	Slide Number 10
	Alexandra Reserve
	Alexandra Rose �Mourvèdre & Grenache
	�Alexandra Chardonnay�
	Alexandra Sauvignon Blanc 
	Alexandra Vermentino 
	Alexandra Sauvignon Blanc & Chardonnay� Barrel Fermented
	Alexandra Chardonnay� Barrel Fermented
	Alexandra �Merlot & Cabernet Sauvignon & Petit Verdot
	 Alexandra�Mourvèdre & Syrah & Viognier
	Alexandra�Purple Red Merlot
	Alexandra�Purple Red Cabernet Sauvignon
	Alexandra Estate & 2015 

