
 

 

 

 

UNITED NATIONS  

INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  

 

ПОКАНА 

за 

ОБУКА ЗА ОСНОВИ НА ЛОЗАРСТВО И ЕНОЛОГИЈА 

(СОМЕЛИЕРИ) 
 

 

Датум: 20 и 21 декември (сабота и недела) 

Време на почнување: 10.00 часот 

Место на одржување: Хотел Фени, Кавадарци  

 

Почитувани, 

Проектот "Поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во македонската туристичка 

индустрија" кој Агенцијата за Индустриски Развој на Обединетите Нации (UNIDO, www.unido.org) , 

го имплементира заедно со Министерството за економија на Република Македонија, во 

Тиквешкиот регион и регионот на Охридското езеро, организира ОБУКА ЗА ОСНОВИ НА 

ЛОЗАРСТВО И ЕНОЛОГИЈА (СОМЕЛИЕРИ) во Кавадарци. 

Цел на обуката е едукација на лицата кои се одговорни за производство на вино, селекција на 

виното во угостителските објекти, комбинација на виното со храна и протоколот на сервирање на 

виното.  

Целта која се постигнува со оваа обука е унапредување на винскиот туризам во Македонија, преку 

развивање на културата на консумација на вино и поттикнување на производителите на вино. 

Програма на обуката: 

Временска рамка Тема 

Ден 1 -Историски развој на  лозарството и 
винарството 
-Најзначајни сорти на грозје за производство 
на вино и жестоки пијалоци 
-Производтсво на бело, розе и црвено вино 
-Производствио на пенливо вино 
-Производство на слатки/десертни вина 

http://www.unido.org/


-Производство на фортифицирано вино 
-Познати вински региони 

 Франција – Бордо, Бургундија..... 

 Италија 

 Шпанија 

 Германија 

 Португалија 

 Јужна Африка 

 Австралија 
Ден 2  Нов Зеланд 

 САД 

 Чиле 

 Аргентина 

 Македонија 
-Техника на дегустација и евалуација на 
вино 
-Фактори кои влијаат на стилот на вино и 
квалитет 
-Сервирање на бело, црвено вино 
-Сервирање на пенливо вино 
-Вино и храна 
-Изработка на винска листа 

 

Обучувач: Ристовски Консалтинг Менаџмент Груп, Г-дин Александар Ристовски 

Пријавување: Обуката е наменета за винарии со производство од мал обем,  винарии кои имаат 

ресторани во своите објекти и угостителски објекти од Тиквешкиот регион, заинтересирани да 

обучат сомелиер како дел од својот тим. Бројот на учесници е ограничен. При пријавување, во е-

маил-от, назначете: 

1. Име и презиме на учесник;  

2. Позиција на која е вработен предложениот учесник;  

3. Назив на винарија/угостителски објект; и 

4. Зошто оваа обука ќе и користи на вашата винарија/ресторан.  

 

Овие информации да се испратат кај Ана Амбаркова, на е-маил: a.ambarkova@unido.org, по што ќе 

следи одговор на Вашата апликација. 

*Обуката е финансиски целосно покриена од Проектот, и е за максимум 15 учесници.     

Принципот е прв пријавен прв услужен, со предност за лицата од женски пол. 
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