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Уважаеми жители и гости на Стара Загора,
Добре дошли на Десетото издание на Фестивала на виното и културното наследство
Августиада 2022!
Едва ли има по-подходящо място от 8-хилядолетния ни град за провеждане на този уникален фестивал. Виното се чувства на своето място на античната римска улица сред артефакти от древността и
подкрепено от изискан кулинарен сектор. Изложението се вписва логично в красивия културен център на Стара Загора. Така виното, този божествен
еликсир, става и най-добрият промоутър на хилядолетната ни история.
Като добавим активното участие в програмата на
Фестивала на старозагорските културни институти и на десетките партньори, се постига неповторима атмосфера, която е в основата на успеха на
Августиада. Такова е общото мнение на хилядите му посетители при всяко едно от изданията на
Фестивала. Съвсем заслужено събитието попада и
сред водещите в календара на винените изложения
в България.
А за гостите, градът и околностите му предлагат
много допълнителни възможности за приятни
преживявания и развлечения.

Благодарим Ви,
че сте част от Августиада!
От организаторите

www.avgustiada.com

Програма
23 септември, петък
18:00 - 18:30

Дефиле на винарни, готвачи,
музикални и други групи, с
участието на кандидатките в
конкурса за Царица на Августиада

Място:

по централните улици на Стара Загора,
до сцена на Античната улица

18:30

Официално откриване
на изложението на вино
и кулинарни продукти

Място:

специална сцена на Античната улица
на Августа Траяна, пред
Регионален исторически музей

18:00 - 23:00

Изложение на производители
на вино и кулинарни продукти първи ден

20:30

Избор на Царица на Августиада

Място:

Държавна опера Стара Загора
24 септември, събота

12:00 - 22:00

Продължение на изложението
на производители на вино
и кулинарни продукти - втори ден

20:00 - 22:00

Гала вечер Августиада със
специално меню, вина от
Августиада 2022 и от Балканския
винен конкурс 2022 и специална
музикална програма

Място:

Ресторант 042 Bar&Dinner
до Античната улица

25 септември, неделя
12:00 - 17:00

Продължение на изложението на
производители на вино
и кулинарни продукти - трети ден

12:00 - 13:00

Майсторски клас
Наградените вина на Балканския
винен фестивал 2022

16:30

Обявяване и награждаване на
вината, получили най-много
гласове от посетителите
на Фестивала (първо, второ и трето
място) и на виното, получило правото да носи знака на Августиада

Място:

специална сцена на Античната улица
на Августа Траяна

17:00

Закриване на Августиада 2022
По време на фестивала, в други
културни институти и заведения в Стара Загора,
ще бъдат проведени съпътстващи прояви.

Августиада е мястото, където фирмите могат да договорят вина директно от производител при атрактивни условия. Изложението е отлична възможност, чрез
предварително закупуване на входни билети, за награждаване на работници и служители и за организиране на
фирмен тийм билдинг.
За допълнителна информация, заявки за участие, билети и куверти, можете да се обръщате на тел. 042 626297,
0888 718677 и на имейл office@chambersz.com.
Входни билети и куверти се заявяват и получават в
офиса на Търговско-промишлена палата Стара Загора,
ул. Г. С. Раковски 66. Издават се фактури.

Благодарим Ви, че сте част от уникалния
Фестивал АВГУСТИАДА 2022!

Царица на Августиада 2022
посланик на Фестивала на виното и културното наследство
Търговско-промишлена палата – Стара Загора и компания OINORAMA wineconsulting & businesssolutions, в
партньорство с Община Стара Загора, за десети път организират Фестивал на виното и културното наследство
Августиада, който се провежда на открито, на Античната
улица в Стара Загора, от 23 до 25 септември 2022 г.
За поредна година Фестивалът има и своя царица. Нейната мисия е да популяризира фестивала и културно-историческото наследство на Стара Загора на туристически
форуми и по време на други събития. Първата задача на
победителките в конкурса е участието им в официалното
откриване на Фестивала, а след това и при обявяване и
връчване на наградените вина и на виното, което ще получи правото да носи знака на Августиада.
Конкурсът се организира в рамките на Фестивала на
виното и културното наследство и беше отворен за млади
жени и момичета над 15 години.
Конкурсът Царица на Августиада 2022 се провежда за
пета година. Той беше разделен на два етапа – кастинг,
който се проведе през септември и конкурс на 23.09.2022
г. от 20:30 часа в залата на Държавна опера Стара Загора.
Претендентките за короната разгледаха сградата на Операта и погледнаха зад кулисите на сцената.
Всяка от участничките в конкурса получава атрактивни
подаръци, осигурени от организаторите и спонсорите, а
първите три – парични и предметни награди. Модна агенция „Ивет Фешън“ ще предложи на една от претендентките за короната специална награда – договор и безплатен
фототест.
Моделите на „Ивет Фешън“ работят на шест континента
и дефилират успешно по световните модни подиуми. Едновремено с това агенцията се превърна в школа за някои
от най-актуалните млади актьори в България.

2020

2018
2016

Изложители
Винопроизводители
и дистрибутори
Балар АД
с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Тел.: +359 886 245 524, +359 884 085 939
balar_ad@abv.bg, gtomovs@mail.bg
www.wines-balar.com
Основната цел на Балар АД е да създава и продава бутикови
червени вина със собствен стил и облик, предназначени за
истински ценители. Вината от линия К са КОПНЕЖ. Във всяко едно от тях е заключено впечатляващо очарование, което
предизвиква сетивата и отваря душите.
Избата и лозовият масив са разположени в района на с. Скалица, под Манастирските възвишения, на около 30 км югозападно от град Ямбол. В близост до тях е създаден изкуствен
воден басейн, заобиколен от зелени ливади и овощни градини, разкриващи красотата на местността. Избата разполага
със 130 декара собствени лозови насаждения от сортовете
Каберне совиньон, Мерло, Сира и поддържащи сортове Пети
вердо, Малбек, Карменер и Темпранийо. Белите сортове са Гевюрцт траминер и Мускат отонел.
Винарска изба Балар е разработила уникална технология за
производство на витализирано вино - подложено на продължително въздействие със звукови вълни, така че да се промени структурата и спектъра на излъчване на молекулите в
напитката. Виното, озвучено по този начин, със специално
подбрана класическа музика, мултиплицира качествата си и
положителното си въздействие върху човешкия организъм.
Виното съзрява от 3 до 12 месеца под звуците на класическа
музика. Методът е защитен с полезен модел и е в процедура
по патентоване.
Първата колекция витализирано вино е съзрявала под звуците на безсмъртните произведения на Лудвиг ван Бетовен.
Произведени са 320 бутилки. Всяка бутилка от тази серия е
номерирана и е с колекционерска стойност.

Бонония Естейт ООД
София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ 84, ет. 11
Тел.: +359 885 633 092 - BG; +359 885 741 414 - ENG
office@bononiaestate.com, sales@bononiaestate.com
www.bononiaestate.com
BONONIA ESTATE е бутикова винарска изба, производител на
висококачествено българско вино. Разположена в Северозападна България, непосредствено на брега на река Дунав,
тя концентрира силите си в типичните за региона бяло вино
и розе, както и в по-леките и ефирни червени вина. Лозята
на BONONIA ESTATE се простират върху близо 1500 дка и се
намират близо до град Видин. Чрез инвестиции в собствени
лозя, модерно оборудване и хотелски комплекс, BONONIA
ESTATE напълно затворя производствения си цикъл, осигурявайки на своите клиенти и партньори високо качество, контрол, гъвкавост и надеждност в дългосрочен план.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Брайт Калърс ООД
Видин, ул. „Баба Вида“ 9 Б
Тел. +359 896 604 522
bright.colours@abv.bg
www.vinoar.bg
Малка семейна бутикова изба, произвеждаща висококачествени бели и червени вина, розета, розови вина и ракии от
местни сортове като Гъмза, Ркацители, Памид, Мускат отонел,
Сторгозия и др.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Винарска изба Вила Мелник
с. Хърсово, Мелнишко
Тел: +359 884 840 320, +359 89 567 8415
marketing@villamelnik.com, office@villamelnik.com
www.villamelnik.com
Вила Мелник е бутикова семейна изба край с. Хърсово, Мелнишко. Ние залагаме на висококачествените вина в къси серии. Разполагаме с 320 декара лозя и произвеждаме вино
само от собствено грозде (за да контролираме качеството от

земята до бутилката). 70% от продукцията ни е червено вино;
останалото – бяло, розе и оранжево. 50% от сортовете ни
са уникални местни сортове – Широка мелнишка лоза, Мелник 55, Мелник 1300, Руен, Сандански мискет, Керацуда; ние
сме единствените в тази част на България, които отглеждат
Мавруд. От международните отглеждаме Каберне совиньон,
Сира, Мерло, Пино ноар, Шардоне, Вионие, Совиньон блан.
Капацитетът на избата е около 200 000 бут/годишно. Винарната е изключително модерна, построена на 3 нива, като производственият процес е организиран гравитачно – гроздето,
мъстта и виното се движат през производствения процес
само чрез силата на гравитацията, без механичен натиск, който да стресира или огрубява виното, и с минимална човешка
намеса. Винарната е отворена за посещение всеки ден.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Винарска изба Заара Естейт

с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Тел. +359 886 959 531
office@zaaraestate.bg
zaaraestate.com
Zaara Estate е малка семейна винарна, разположена в село Главан в един от най-перспективните винарски райони на България. Произвежда първокласни вина. Философия е внимание
дори към най-малките подробности в производството на вино
и почтеност между хората и природата в своето имение.
Винарната разполага с хотелска част, ресторант и спа център.
Предлага чудесни условия за винен туризъм и дегустация
на вина. Вината на Zaara Estate може да откриете с марките:
DOGMA, CAUZA, ZAARA ESTATE.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Винарска изба Вила Юстина
с. Устина, ул. „Никола Петков” 51
Тел.: +359 876 946 458, +359 886 078 079, +359 879 212
780, +359 882 626 668
office@villayustina.com, sales.plovdiv@villayustina.com
www.villayustina.com
Вила Юстина е основана в края на 2006 г. с идеята за производство на бутикови вина в съчетание с развитие на винен туризъм

в район с богато културно-историческо наследство и невероятна природа. Максималният капацитет на избата е за преработка
на 300 тона грозде. Лозята са с площ 40 хектара, като към тях
има и живописен парк, ферма, риболовно езеро и др. Сериите,
представящи вината й са Вила Юстина, 4 Сезона и Монограм,
включвайки бели, червени, розета и естествено пенливи вина.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Винарска изба Чамлъджа – Турция

Cumhuriyet Caddesi No:30, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz,
Kırklareli, 39780, Türkiye
Тел. 0090 288 436 13 49
mustafa@iremcamlica.com
chamlija-wine.com
Всички лозя на Чамлъджа са разположени в провинция Къркларели в област Тракия, Турция. Българското име на Къркларели е било Лозенград, което означава „Градът на лозите“.
Собственикът Мустафа Чамлъджа е един от изтъкнатите колекционери на хубаво вино в Турция и има познания за найдобрите тероари в света и най-амбициозните винопроизводители. Това го довежда до мечтата да направи класическо
вино в родния си регион Къркларели, което води до десетгодишен анализ на най-добрия климат и почва за неговите
лозя. Той се озовава в това, което буквално е „лаборатория“
от почти 60 различни лозя, разпръснати в диаметър от 40 километра по пътеката на планината Истранка в най-северната
зона за отглеждане на лозя в Турция. Общата площ на лозята
днес е 110 хектара, за да бъде разширена до 160 хектара до
2026 г. Насажденията са с една от най-високата плътност на
Балканите и Турция, варираща от 5000 до 6666 лози на хектар,
като в някой масиви плътността достига дори 10 000!
Целта на високата плътност при насажденията е повишаване
на качеството и създаване на благоприятни условия за развитие на дълбоки коренови системи с цел изразяване на пълния
потенциал на тероара. Странджа планина оказва важно влияние върху почвата и климата на лозовите масиви.
Чамлъджа в момента притежава наградата за най-добра турска винарна и тризвездна награда за изключителна винарна
от международния конкурс за вино AWC Vienna. Избата е спечелила и няколко медала от международни състезания, включително от Vinitaly и Drinks Business competitions.

Винарско имение Ейнджълс Естейт
с. Баня 8914, общ. Нова Загора, обл. Сливен
Tел.: +359 884 246 619, +359 2 421 40 65
izba@gradusbg.com
www.angelsestate.bg, www.angelsestatebg.com
facebook.com/AngelsEstate
Координати: 42°43‘42‘‘N 26°11‘29‘‘E
Ейнджълс Естейт (Angel’s Estate) е имение с 14 000 кв. м разгъната площ в с. Баня, Новозагорско. През 2010 г. мечтата на братя Иван и Лука Ангелови да построят изба се сбъдва. Засадени
са и 150 ха лозя по склоновете на Средна гора с разнообразни
международни сортове. Капацитетът е 800 000 бутилки годишно. Сградата е на четири нива, а елегантната дегустационна е
отделена с витрини от помещенията за ферментация и отлежаване. Първите две вина са Stallion и Stallion Classic по името
на близкия язовир Жребчево. По-късно са разработени Young
Stallion, White Stallion, Stallion Rose и гордостта на избата Gold
Stallion. Новите имена в колекцията са Deneb - кръстено на една
от най-великолепните звезди в галактиката ни, а също Angel и
Cattleya. През 2019 г. Ейнджълс пуснаха нова серия чисто сортови вина - Stallion Selection. Първото от тях е Stallion Selection
Syrah, a през 2020 г. се появи Stallion Selection Sauvignon Blanc.
През 2019 г. се появи и белият „отговор“ на най-доброто червено вино на избата - Gold Stallion Chardonnay.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Витус Маринови ЕООД
с. Долнослав, Асеновград
Тел.: +359 879 23 55 95; +359 878 39 10 10
drumeva.n@agroergbg.com, office@vituswines.com,
latinova.v@vituswines.com
www.vituswines.com
Витус Маринови е фамилна бутикова винарска изба в подножието на тракийския култов храм Белинташ, в центъра на Родопската яка на мавруда и рубина - с. Долнослав, регион Асеновград. Фамилията притежава собствени над 600 дка лозя,
разположени в землището на близкото село Тюркмен (Брезово) с български сортове - Мавруд, Мерло, Каберне совиньон,
Шардоне, Червен (Брезовски) мискет, Рубин.

Врачанска теменуга ЕООД
Враца, ул. „Искър“ 3 , вх. Б, ап. 11
Магазин: Враца, местност Деривол
Тел. +359 898 680 708
premiertmood@gmail.com
Винарна Врачанска теменуга се намира в подножието на бърдо Веслец, близо до град Враца. Умереният климат и спецификите на тероара помагат да се създадат елегантни вина,
известни с най-свежия и цветист аромат в региона. В подножието на Балкана се намира лозовият масив с насаждения на
прочутия Врачански мискет, който придобива специфичните
си аромати само там.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Голдън Фрут ООД, Ponte Dio
Враца, ул. „Г. С. Раковски” 41, ет. 1, офис 2
Тел.: +359 885 863 322, +359 92 623 542
info@ponte-dio.bg
ponte-dio.bg
Марката Ponte Dio, в превод означава „Божи мост“.
Нашите масиви се намират в Северозападна България, откъдето е характерният регионален сорт Врачански мискет – гордостта на Северозапада.
Близо до град Мизия се намира по-големият лозов масив,
разположен на южен склон с богата хумусна почва. Тук отглеждаме сортовете Врачански мискет, Ризлинг, Шардоне и
Траминер. Вината тук са повлияни силно от превъзходния
Дунавски тероар. Близо до китното северозападно село Славотин се намира вторият лозов масив. Той се характеризира с
южно изложение, песъчлива почва и дълго слънцестоене, изключително благодатни за отглеждането на сортовете Мускат
отонел и Врачански мискет.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Мидалидаре Винеярдс ЕООД
Офис: с. Могилово, общ. Чирпан
office@midalidare.bg
Офис: София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Никола Мирчев“ 35
Тел.: +359 887 655 622, +359 882 258 446, +359 889 217 413
office-sofia@midalidare.bg
midalidare.bg
Винарско имение Мидалидаре се намира в лозаро-винарски
район „Тракийска низина». Разположено сред необятната хълмиста природа в сърцето на Средна гора, с. Могилово е дом на
две винарни и база за производство на пенливи вина по традиционен метод, заобиколени от 160 хектара грижливо отглеждани собствени лозя. Вината на Мидалидаре са израз на модерния прочит на традицията във винопроизводството. Утвърдените през вековете практики се преплитат със съвременното
и иновативно винарство, за да се създадат тероарни вина със
собствен стил и неподражаем характер, модерни, елегантни
и атрактивни. Портфолиото включва бели, розови и червени
тихи вина. Пенливите вина са произведени от традиционните
за Шампан сортове Шардоне, Пино ноар и Пино мьоние.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Челси Инвест ЕООД
Варна, ул. „Козлодуй” 64
Тел.: +359 878 277 333, +359 878 277 305
ra69@abv.bg
Производител на вино от нар от 2020 г.. По технологията на
производство нашето вино е най-скъпо в България. Има Европейски био сертификат. В разработването на технологията
са участвали 5500 човека от 68 държави. През юли 2022 г. са
спечелени първи места на изложенията в Созопол, Царево и
Бургас.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

24/42 Estate Winery
с. Церово п.к. 4465, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
Тел. +359 893 582 787
ivo@24-42wine.com
www.24-42wine.com
Историята на нашето вино започва през 2016 г. в сърцето на
Тракийската низина, съхранила традициите за направа на
вино от древни времена. Тук, край стария римски път Виа Милитарис, нашето грозде черпи история и зрее под нежните
ласки на първите слънчеви лъчи, стелещи се над долината.
Това, което ни кара да вярваме, че създаваме нещо стойностно, е изражението върху лицата на хората, опитващи нашето
вино за първи път. Емоцията, която сме вложили в него докосва не само вкусовете, но и душата. То създава особена и много
силна връзка между нас и хората, които го опитват – усещането е сякаш откриваш сродна душа.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BETTERHALF
с. Змейово, 6059 Стара Загора
Тел. +359 888 678 811
Проектът BETTERHALF започва през 2007 г. със създаването на
първото лозово насаждение на компанията в района на старозагорското село Змейово. Лозята са разположени на склон
с южно изложение, целодневно огрявани от слънчевите лъчи,
запазени на север от Стара планина. Разнообразният сортов състав от Шардоне, Пино гри, Совиньон блан, Семийон,
Вионие от долината на Рона, узряват бавно, при надморска
височина от над 400 м, а големите температурни амплитуди
между деня и нощта са важен фактор за типичността и ярко
изразения характер на гроздето, който по-късно намираме
във виното.
През 2008 г. компанията засади 120 декара лозя в региона
на село Дълбоки, регион с традиции в отглеждането на червени сортове. Днес BETTERHALF произвежда само до 1500
бутилки от своите BETTERHALF ROSETTO, BETTERHALF ONE
RED, BETTERHALF PINOTTO, BETTERHALF WIZARD, BETTERHALF
PARADISE.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OneVin - Вино за точния момент!
София, ул. „Княгиня Косара” 18
Тел. +359 883 487 815
krystio.andreev@one-vin.com
one-vin.com
ONE VIN е модерен винен проект с портфолио, което ще впечатли всеки любител на виното.
Предлагаме качествен продукт, който да носи наслада от преживяването, достъпен и без компромис в качеството. А за
онези от вас, които търсят експлозия от аромати... опитайте!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ROXS Winery
с. Винарово, община Чирпан, област Стара Загора
Тел.: +359 897 995 711, +359 897 995 717, +359 889 524 859,
+359 888 609 158
roxs.winery@gmail.com, dakonikolov@abv.bg,
snejana42@abv.bg, nikolova.deliana@gmail.com
Винарската изба започва да пише своята история през 2018
г. когато Снежана и Атанас Мутафчийски заедно с Деляна и
Дако Николови решават да създадат свой собствен проект.
Семейство Мутафчийски са енолози с дългогодишен опит във
винопроизводството и в комбинация с амбициозните Николови се впускат в приключението, наречено Roxs winery.
Името на винарната произлиза от женското име Роксана (roxs
- древноаланска дума означаваща: бляскава, сияйна, лъчиста), дъщеря на древен владетел, в която Александър Велики
се влюбва от пръв поглед.
Избата не разполага със собствени лозя и на този етап собствениците не смятат да правят инвестиции в тази посока.
Като енолог г-жа Мутафчийска познава изключително добре
лозовите насаждения в страната, което й дава възможността
да направи най-добрия избор при подбора на грозде.
Предпочитаните сортове са Шардоне, Каберне совиньон,
Мерло, Каберне фран, Марселан. Към момента избата предлага 3 вина от серията Pero, 4 вина от серията Dandelion, 1
вино от лимитираната серия SM. Всички вина от асортимента
на винарска изба ROXS WINERY могат да бъдат закупени в онлайн магазина на VINORIUM.

VIA VERDE
Сандански, ул. „Станке Димитров” 7
Тел. +359 887 331 654
viaverdem.ltd@gmail.com, contact@viaverde.bg
viaverde.bg
VIA VERDE (от лат. „зелен път“) е семеен проект, който започнахме в края на 2013 г., водени от философията за сближаване
с природата и стремеж към пълноценен начин на живот. Днес
лозята на VIA VERDE се разпростират на около 400 дка слънчеви хълмове в землищата на село Левуново, село Ново Кономлади и село Илинденци. В тях грижливо отглеждаме както класическите сортове Мерло, Каберне совиньон, Каберне
фран, Сира, Малбек, Мурведър, Вионие, Мускат отонел, така
и емблематичните местни сортове Сандански мискет, Ранна
мелнишка лоза и Керацуда.
Израз на нашата философия и ценности е запазеният ни знак
- водното конче. То е символ на промяната, силата на мисълта
и емоциите и връзката с природата. Водните кончета живеят
само там, където водата, земята и въздухът съществуват в баланс и създават пълноценен живот.
Във всяка бутилка VIA VERDE е вложено не само прекрасното ни грозде, но и нашия артистичен дух, творчески подход и
стремеж към развитие. Вярваме, че най-важните съставки във
виното ни са нашето отношение, грижите и любовта, влагани
във всяка стъпка по пътя му от слънчевите ни лозя до вашите
чаши.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Вино и кулинарен
сектор
Вера Италия ООД
Перник 2306 , ул. „Професор Асен Златаров” 6
Тел. +359 882 886 988
info@veraitalia.eu
www.veraitalia.eu
Вера Италия е малка семейна фирма, която е на българския
пазар от 2016 г. Нашият стремеж е да предложим на българ-

ския потребител истински италиански, основно гурме изкушения и подбрани вина, с безкомпромисно качество и безупречно обслужване. Смятаме, че българинът, както всеки
европеец, трябва да има достъп до най-доброто!
След почти 20-годишно пребиваване в Италия, ние представяме една лично селектирана гама от продукти, които да ви
пренесат в тази слънчева страна.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Месарница Абърдийн
Фермата: с. Стъргел 2135, обл. София, Пътя за Долно
Камарци
Месарница Абърдийн: София, ул. „Георги С. Раковски” 123
Тел.: +359 887 741 447, +359 894 388 913, +359 883 262 663
paolapeicheva@gmail.com
angusbg.com
Какво по-добро от хубаво мезе за хубаво вино? По-доброто е
изобилие от вкусове на качествено месо и пивко вино, които
ще представят Месарница Абърдийн. Фермата е собственост
на фирма Ангус месно говедовъдство България ООД. Фирмата стартира дейността си в началото на 2015 г., като импортира първите си животни от Германия и генетичен материал от
Германия.
Познати на българския пазар с висококачествено и екологично чисто говеждо месо от породата Блек Ангъс (Aberdeen
Angus/Black Angus). Отглеждаме породисти говеда с висока
генетика, която гарантира високата мраморираност, уникалния вкус и крехкостта на месото. Животните се отглеждат екологично чисто, без антибиотици и хормони. Технологията за
свободно отглеждане, която използваме, позволява месодайните животни да се отглеждат при максимално природосъобразни условия и опазване здравето на животните.
Във фирмения магазин се предлагат широка гама продукти
от говеждото месо, от стекове, през мляно месо до овкусени
бургери и кюфтета и други деликатеси. Всички продукти са
100% охладени (без замразяване).
Можете да се запознаете по-подробно с богатото разнообразие от продукти на www.angusbg.com
И идва ред на виното.

Историята започва със закупуването на няколко по-малки лозови масива в с. Лозеница и с. Виногради. Първите вина, получени от тях собственикът споделя със семейството и приятели, и бързо всички се влюбват във вкуса на местното вино и
красотата на Долината на р. Струма. Лозовите насаждения са
разположени в Мелнишкия край – в близост до село Лозеница, в най-южната част от Долината на р. Струма. Изборът не е
случаен - районът се слави с хилядолетни винарски традиции.
Разширяваме своите масиви с първокласни лозови насаждения, от които да произвеждаме висококачествени вина с
отлично изразени сортови аромати, зрели танини и мека свежест. Предлагаме гама от млади и отлежали вина със собствен
стил и вкус, които впечатляват и най-изтънчените винолюбители.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Кулинарен
Сектор
Дилмано Дилберо АД
с. Ястребово 6056, обл. Стара Загора
Тел.: +359 893 572 576, +359 882 040 080
sales_manager@dilmanodilbero.com,
sales@dilmanodilbero.com
Facebook: DilmanoDilberoBulgaria
dilmanodilbero.com
Дилмано Дилберо е модерна и динамична компания, която произвежда качествените и вкусни продукти, търсени на
днешния пазар. Нашите дълготрайни традиции, комбинирани
с ясна визия относно изискванията на бъдещето, са основата
на нашата корпоративна философия. Ние произвеждаме висококачествени продукти за гастрономи, като нашите зеленчукови и плодови консерви са намерили пазар във всички
части на света, като Германия, Канада, САЩ, Австралия, Русия
и Израел.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Натурални Технологии ООД

Стара Загора ул. „Христо Ботев“ 102
Тел. +359 887 601 390
sales@naturaltechnologies.bg
naturaltechnologies.bg
Natural Technologies е български производител на висококачествени натурални оцети и автентични гурме горчици, приготвени на каменна мелница.
Продуктите са от изцяло природни суровини – студено пресован ябълков сок, първокласно вино, натурален пчелен мед,
без добавка на консерванти, изкуствени оцветители и овкусители.
Горчиците се произвеждат чрез смилане на цели зърна синап
и рецептите включват използването на френско шампанско и
коняк, Тенеси уиски, трюфел, манатарка, бадемов тахан, пчелен мед и портокалови корички.
Вкусни по природа!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Елис Сюприйм Тейст ЕООД

София кв. Драгалевци ул. Здравец 2 А
Тел. +359 876 275 158
ivanovasevdelina@gmail.com, sales@ellystaste.com
www.ellystaste.com
От Елис Сюприйм Тейст сме ексклузивни представители и
вносители на световноизвестните марки Ariston и Nobleza Del
Sur Premium Gourmet за България!
Създадохме Елис Сюприйм Тейст през 2017 г. С напредването
на кулинарията в България осъзнахме и нуждата от все повисококачествени продукти на местния пазар. Ето тук се зароди и идеята да внасяме висококачествен зехтин и балсамов
оцет. Ние работим със специализирани бутикови магазини,
ресторанти, кетърингови компании и едни от най-добрите
кулинарни академии. Участваме в най-престижните винени
събития в България, правим дегустации пред най-взискателните клиенти и се разрастваме всеки ден.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Млекарница ЗААРА

Тел. +359 886 183 555
etzaara@gmail.com
Мляко. Стопроцентово, истинско, гъсто, снежнобяло, уханно
българско мляко. Това е всичко, което слагаме в млечните си
продукти. Фермата ни в сърцето на Сакар планина е чисто
място, във всеки смисъл на думата. От пашата до доенето, нашите животни са много далеч от химията, че даже и от града.
Освен млякото, в продуктите на Млекарница Заара има майсторлък, опит, много любов и въображение.
Защото са направени с вкус!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Пицария Амо

Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ 79, Център
Тел. +359 88 327 6777
amarcordood@gmail.com
Facebook: Пицария Амо - @pizza.amo.stz
Ще предложим специално за Августиада нова автентична италианска храна от Римини, която ще удовлетвори и най-взискателните от вас. Пиада с прошуто, пиада с мортадела, пиада с
наденички, както и сладък вариант с шоколад ... Вкусни, хрупкави с типични подправки и оригинални продукти от Италия,
приготвени на момента.
Пицария Амо очаква най-гладните посетители с вкусни творения в истински италиански стил!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Здрави и Успешни с Катерина Ананиева

Тел. +359 888 885 277
k.ananieva@abv.bg
Facebook: Здрави и успешни с Катерина Ананиева
Изготвяне на хранителни режими и програми за контрол на
теглото. Здравословно хранене и подсилване на имунната
система за деца и възрастни. Женско здраве. Хранителни добавки за деца, възрастни, спортисти, бременни и др.
Сегментен анализ на телесни показатели, измерване на костна плътност, мускулна маса, висцеларни мазнини, метаболична възраст, процентно съдържание на вода в организма и др.

Алкомет АД е най-големият български производител
на алуминиеви валцови и пресови продукти, с над 40-годишна история. На площ от 370 000 кв.м, в град Шумен,
се извършва целият цикъл на производство - от леене
на заготовки и рулони до студено валцоване, пресоване
и механична обработка на профили. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати - домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти - стандартни и профили
по чертеж на клиента.
През последните 20 години Алкомет инвестира над 155
млн. евро в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху
намаляването на въглеродните емисии и подобряване
нивата на рециклиране. В началото на 2021 г. успешно
е въведен в експлоатация нов цех за механична обработка на профили.
Алкомет има силно присъствие на европейския и американския пазар, обслужвайки сектори като строителство и архитектура, автомобилостроене, транспорт, производство на опаковки, дистрибуция, производство на
енергия от възобновяеми източници и други сектори.

Адрес:
Втора индустриална зона,
9700 Шумен
Телефон: 054 858 601
office@alcomet.eu

www.alcomet.eu

www.ritam4tb.com

РИТЪМ 4 ТБ - СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ

ИЗБРАХТЕ ЛИ ДОСТАВЧИК НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

0700 47 444

БУЛТЕХ - 2000 ООД
кв. Индустриален, Стара Загора
тел./факс 042 626019, тел. 042 620896
e-mail: bulteh@bulteh.com

ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Анализатор за определяне на
обемното съдържание на етилов
алкохол във винени дестилати
и водно-алкохолни смеси

Прибор за автоматизирано
измерване на съдържанието на
алкохол във вино и други ниско
алкохолни течности

Процесор за ебулиометър EbullMate автоматизира и повишава точността
на измерване на конвенционални
ебулиометри

Прибор за измерване
на pH и mV

www.greenhill.bg
ул. Никола Икономов 6, Стара Загора, 6013
Тел. 042 98 87 72
Моб. 0885 34 00 99
Факс 0887 39 00 99
greenhill_stzagora@abv.bg

/restorant.greenhill

greenhill_stzagora
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www.lipasz.org

УСЛУГИТЕ НА ЦИЕС В ПОЛЗА НА ВАШИЯ БИЗНЕС
Нотифициран орган 1871
ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ на:
• Строителни продукти
• Машини
• Емисии на шум от машини и съоръжения,
които работят на открито
• Електромагнитна съвместимост
• Лични предпазни средства

NB1871

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ
И ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
ИНСПЕКЦИИ:
• Контрол на фактори на работна среда
и площадки за игра
• Технически надзор на съоръжения
с повишена опасност
• Инспекции при използване на работно оборудване
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ
И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ

гр. Стара Загора 6006, ул. „Индустриална“ 2
042 620 368, ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com

Стандард Профил е световноизвестен производител на уплътнителни системи за автомобилната индустрия. Компанията е създадена 1977 г. в Турция с регистрация и управление в Истанбул.
Стандард Профил България е 100% дъщерно дружество на Стандард Профил – Турция.
Фирмата е създадена през 2004 г. в Стара Загора, като първата
чуждестранна инвестиция на компанията и е вторият завод след
Дюздже, Турция. Към настоящия момент групата притежава 12
предприятия, опериращи 11 страни. Компанията произвежда
уплътнителни системи за автомобилната индустрия за Европа,
Африка, Азия, Северна и Южна Америка. Основни клиенти на
дружеството са ФОЛКСВАГЕН, ФИАТ, РЕНО ДАЧИЯ, ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС, ДАЙМЛЕР и ШКОДА. Фирмата е сертифицирана по международно признати стандарти: ISO 14001, IATF 16949 и OHSAS 18001.

Стара Загора, 6000, бул. “Никола Петков” 12
тел.: 042 610500, факс: 042 621273
www.standardprofil.com

WE ARE STRONGER
WHEN TOGETHER

Улавяме душата на природата,
за да създадем изключителни
аромати за цял живот.

НАСМИР ЕУРОПЕ ФРАГРАНСИС ЕООД
Новозагорско шосе 2-ри километър, Стара Загора
Тел. +359 42 986 161, GSM: +359 879 459 499
info@nasmir.eu, isak.karaalioglu@nasmir.eu

www.elte.bg
elte@elte.bg

„ЕЛТЕ Инженеринг“ ЕООД е строително-инвестиционна компания, осъществяваща цялостно изграждане на индустриални,
енергийни, инфраструктурни, търговски и други обекти. Компанията е сертифицирана от Камара на строителите в България
за извършване на всякакъв вид високо и промишлено строителство (I група), както и енергийни и инфраструктурни проекти
(III и IV група). Притежава и сертификати по международните
стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
ЕЛТЕ Инженеринг има клонове и извършва дейност в България, Турция и Русия. Членува в многобройни местни и международни професионални организации.
България, гр. Стара Загора, ул „Темида“ 5
тел. +359 42 984 958, +359 42 984 959
Турция, Истанбул, Büyükçekmece,
Alkent Mahallesi, Pelican Hill – Messina C5/1, tel. +90 538 649 77 20

M

ТЪРГОВСКО
И СКЛАДОВО
ОБОРУДВАНЕ

AFEX

www.stelaji.eu
www.stelaji.eu		
info@rafex.bg		
info@rafex.bg

www.rafex.bg
www.rafex.bg
kolela@rafex.bg
kolela@rafex.bg

0878
880
0878 553
553 880
КАЗАНЛЪК,ул.Никола Петков 111

КАЗАНЛЪК, ул. Никола Петков 111

