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sofeli Silda

საქართველო ევროპისა და აზიის შეხვედრის ადგილას,
შავი და კასპიის ზღვებს შორის, კავკასიის სამხრეთ–
აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ქვეყანას უნიკალური
და მრავალფეროვანი ბუნებრივი რესურსები გააჩნია.
მეღვინეობა და მევენახეობა ქართული კულტურისა
და ტრადიციის განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს
ტერიტორიაზე ნაპოვნია მსოფლიოში უძველესი
ყურძნის წიპწა, რომელიც 8 ათასი წლით თარიღდება.
ათასწლეულების განმავლობაში ვაზი და ქართველები
ერთად მოდიან კაცობრიობის განვითარების გზაზე.
ეს განუყოფლობა ქართული იდენტობის ერთერთი გამოხატულებაა და ჩვენი თვითმყოფადობის
მაჩვენებელია.

ულამაზესი და დიდი ისტორიის მქონე სოფელი შილდა
კახეთის რეგიონის შუაგულში, ყვარლის მუნიციპალიტეტში
მდებარეობს და კავკასიონის ქედის სამხრეთი კალთის
ძირშია გაშლილი. ეს უნიკალური ადგილი მოქცეულია
მევენახეობის ერთ-ერთ ყველაზე სპეციფიკურ ზოლში
− ქინძმარაულის ზონაში. მინერალებით გამორჩეული
ნიადაგის მრავალფეროვნება და მისი სახესხვაობები
ყურძნის მოსაყვანად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებს ქმნის.
სოფელი შილდა ისტორიულ წყაროებში მე-14 საუკუნიდან
იხსენიება. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად, სხვა
არტეფაქტებთან ერთად, აქ უამრავი სამუშაო იარაღი,
თიხისა და ღვინის ჭურჭელია აღმოჩენილი. ეს კი უტყუარად
ადასტურებს, რომ სოფელში ღვინისა და ვაზის კულტურას
ადგილობრივები ოდითგანვე ეთაყვანებოდნენ.

Shilda
მეღვინეობა „შილდა“ 2014 წელს დაარსდა. ჩვენი საწარმო
მდებარეობს კახეთში, ყვარლის მუნიციპალიტეტის
სოფელ შილდაში, რომელიც მოქცეულია მევენახეობის
ერთ-ერთ ყველაზე სპეციფიკურ ზოლში − ქინძმარაულის
ზონაში. საწარმო ექვს ჰექტარზეა განთავსებული და
აღჭურვილია თანამედროვე იტალიური და ფრანგული
დანადგარებით.

ჩვენი ღვინო საგულდაგულოდ შერჩეული
ტრადიციული ყურძნის ჯიშებისგან თანამედროვე
მეთოდებით მზადდება.
მეღვინეობა „შილდას“ მთავარი მიზანია, საუკუნეების
მანძილზე დაგროვილი ცოდნითა და ინოვაციური
მიდგომით შექმნას უმაღლესი ხარისხის ქართული
ღვინო.

კომპანია „შილდას“ ღვინის ეტიკეტებზე გამოსახულია
გამოჩენილი ქართველი მხატვრის, დავით კაკაბაძის
პეიზაჟები.
დავით კაკაბაძემ (1889-1952) იმერეთის პეიზაჟები
ისე გამოსახა, თითქოს მათ ახლახანს გადაუფრინა.
როგორც კუბისტი და აბსტრაქციონისტი, იგი გარემოს
უფრო ფართო პერსპექტივაში აღიქვამდა. ფერადოვან
მონაკვეთებად დაყოფილი მიწის ზედაპირი მის
ნახატებს ხალიჩებივით ეფინება. ეს პეიზაჟები იმერეთის
ლანდშაფტებს მოგვაგონებს, თუმცა მათი შესრულების
ზუსტი ხედის პოვნა შეუძლებელია – კონკრეტული
ადგილის კოპირების მაგივრად, კაკაბაძემ იმერული
პეიზაჟების ზოგადი სახე ასახა. XIX-XX საუკუნეების
გზასაყარზე, იმერეთის მთებიდან დანახულმა პეიზაჟებმა
ეპოქა განსაზღვრა. დავით კაკაბაძე სამყაროს
ჭეშმარიტი არტისტის თვალით ხედავდა და ქმნიდა
მარადიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ნამუშევრებს.
კომპანიამ ნამუშევრების ეტიკეტზე დატანის უფლება
ექსკლუზიურად მხატვრის ოჯახის თანხმობის
საფუძველზე მოიპოვა.

rqawiTeli

winandali

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: რქაწითელი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ადგილწარმოშობა: წინანდლის მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: რქაწითელი და მწვანე
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინო ღია ქარვისფერი შეფერილობისაა, აქვს
ყვითელი ხილისა და ყვავილების არომატი. ღვინის
ხალისიანი მჟავიანობა ჰარმონიულად ერწყმის
სირბილეს. შეგიძლიათ მიირთვათ თევზთან, ყველთან
ან ზღვის პროდუქტებთან ერთად.

ღვინო ღია ჩალისფერია. ხასიათდება ციტრუსის და
კომშის არომატებით, გამოირჩევა რბილი და მსუბუქი
მჟავიანობით და ხალისიანი გემოთი. შეგიძლიათ
მიირთვათ თევზთან, ბოსტნეულის სალათებთან და
ყველთან.

mwvane

alaznis veli

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: მწვანე
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინის ტიპი: თეთრი ნახევრადტკბილი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: რქაწითელი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12%

ღვინო არის ღია ჩალისფერი შეფერილობის,
ახასიათებს ციტრუსისა და ყვითელი ხილის არომატი
და სასიამოვნო, ნაზი და ჰარმონიული გემო.
ხალისიანი მჟავიანობა ჰარმონიულად ერწყმის
სირბილეს. შეგიძლიათ მიირთვათ თევზთან, ყველთან
ან ზღვის პროდუქტებთან ერთად.

ღია ოქროსფერი ღვინო გამოირჩევა მწიფე ხილის
არომატითა და რბილი, ხალისიანი, მოტკბო გემოთი.
შეგიძლიათ მიირთვათ როგორც აპერეტივი, ხილთან
და დესერტთან.

Sardone

xixvi

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: შარდონე
მოსავლის წელი: 2017
ალკოჰოლი: 13%

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: ხიხვი
მოსავლის წელი: 2016
ალკოჰოლი: 13%

სასმელი ღია ოქროსფერია, მკრთალი მწვანე
ანარეკლით. მდიდარი გემო, გაჯერებული ტროპიკული
არომატებით. ხასიათდება მკვეთრი ჯიშური გამით.
სრული, სხეულიანი და ხალისიანი ღვინო ხანგრძლივი
დაბოლოებით. შეგიძლიათ მიირთვათ თევზთან,
ყველთან და ბოსტნეულთის სალათებთან.

ღვინო არის ღია ჩალისფერი, მომწვანო ელფერით.
გამოირჩევა ჯიშური არომატით, მკვეთრად
გამოხატული ციტრუსის ტონებით. აქვს რბილი,
ჰარმონიული გემო სასიამოვნო სიმჟავითა და
ხანგრძლივი დაბოლოვებით. შეგიძლიათ მიირთვათ
თევზთან, ზღვის პროდუქტებთან, ბოსტნეულის
სალათებთან და ყველთან.

qisi

manavi

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: ქისი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინის ტიპი: თეთრი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ადგილწარმოშობა: მანავის მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: მწვანე
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინო ღია ქარვისფერია, აქვს კარგად გამოხატული
ჯიშური არომატი მინდვრის ყვავილების ტონებით,
ჰარმონიული გემო ცოცხალი, მსუბუქი ტანინებითა და
ხანგრძლივი დაბოლოებით. შეგიძლიათ მიირთვათ
თევზთან, ზღვის პროდუქტებთან, ბოსტნეულის
სალათებთან და ყველთან.

ღვინო არის ღია ჩალისფერი, მომწვანო ელფერით.
ხასიათდება საუცხოო ჯიშური არომატით, მწიფე
ხილის ტონებით. აქვს ნაზი, ხალისიანი, ჰარმონიული
გემო, სასიამოვნო მჟავიანობით. შეგიძლიათ
მიირთვათ თევზთან, ზღვის პროდუქტებთან, ყველთან
და ბოსტნეულთან.

mukuzani

saferavi

ღვინის ტიპი: წითელი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ადგილწარმოშობა: მუკუზანის მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: საფერავი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინის ტიპი: წითელი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: საფერავი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 13%

მუქი ლალისფერი შეფერილობის სასმელი
გამოირჩევა ჯიშური დამახასიათებელი შავი
მოცხარისა, წითელი ხილის, ჩირის არომატებით.
ხავერდოვანი, სრული, სხეულიანი ღვინო,
დაბალანსებული ხანგრძლივი დაბოლ ოვებით.
შეგიძლიათ მიირთვათ ხორცთან, ყველთან და
ბოსტნეულთან.

ღვინო მუქი ლალისფერია. ხასიათდება მდიდარი
ბუკეტით, გამოირჩევა მწიფე წითელი ხილისა და
ტყის კენკრის კარგად გამოხატული არომატებით,
სასიამოვნო გემოთი, მსუბუქი ტანინებითა და
ხანგრძლივი დაბოლოებით. შეგიძლიათ მიირთვათ
სტეიკთან, მწვადთან და ხორცისგან დამზადებულ სხვა
კერძებთან.

nafareuli

qinZmarauli

ღვინის ტიპი: წითელი მშრალი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ადგილწარმოშობა: ნაფარეული მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: საფერავი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 13%

ღვინის ტიპი: წითელი ნახევრადტკბილი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ადგილწარმოშობა: ქინძმარაულის მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: საფერავი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

მუქი ალუბლისფერი შეფერილობის სასმელი
გამოირჩევა შავი მოცხარისა და სუნელების
არომატით, წითელი ხილის ჩირის ტონებით.
ხავერდოვანი, სრული ღვინო, დაბალანსებული
ხანგრძლივი დაბოლოვებით. შეგიძლიათ მიირთვათ
ხორცთან, ყველთან და ბოსტნეულთან.

ღვინო მუქი ბროწეულისფერია, ხასიათდება კარგად
გამოხატული ჯიშური ბუკეტით, რომელშიც ნათლად
შეიგრძნობა ტყის კენკრისა და ჟოლოს ტონები. აქვს
რბილი, ხალისიანი გემო, დაბოლოვებაში იგრძნობა
ეგზოტიკური არომატები. შეგიძლიათ მიირთვათ
როგორც აპერიტივი, ხილთან და დესერტთან.

axaSeni
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ღვინის ტიპი: წითელი ნახევრადტკბილი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ადგილწარმოშობა: ახაშენის მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: საფერავი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინის ტიპი: წითელი ნახევრადტკბილი
მევენახეობის მხარე: რაჭა
ადგილწარმოშობა: ხვანჭკარას მიკროზონა
ყურძნის ჯიში: ალექსანდროული და მუჯურეთული
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12%

ღვინო ლალისფერია, ხასიათდება ჯიშური არომატით,
წითელი ხილისა და კენკრის ტონებით. აქვს
სასიამოვნო ჰარმონიული გემო რბილი ტანინებით და
ხანგრძლივი დაბოლოებით. შეგიძლიათ მიირთვათ
როგორც აპერიტივი, ხილთან და დესერტთან.

ბუნებრივად ნახევრადტკბილი ღვინო ბროწე
ულისფერია. გამოირჩევა მდიდარი ჯიშური
არომატებით, მარწყვის, მაყვლისა და შავი ქლიავის
ტონებით. აქვს რბილი, ელეგანტური გემო. შეგიძლიათ
მიირთვათ როგორც აპერიტივი, ხილთან და
დესერტთან.
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ღვინის ტიპი: წითელი ნახევრადტკბილი
მევენახეობის მხარე: კახეთი
ყურძნის ჯიში: საფერავი
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12.5%

ღვინის ტიპი: წითელი მშრალი
მევენახეობის მხარე: იმერეთი
ყურძნის ჯიში: ოცხანური საფერე
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 12%

ღვინო სასმელი მუქი ბროწეულისფერია. ბუკეტში
იგრძნობა მწიფე ხილის არომატი. ხასიათდება
ხავერდოვანი და მსუბუქი გემოთი, დაბოლოებისას
ტოვებს სასიამოვნო სიტკბოს. შეგიძლიათ მიირთვათ
როგორც აპერიტივი, ხილთან და დესერტთან.

ღვინო ინტენსიური ჟოლოსფერია. აქვს
სანელებლებისა და წითელი ხილის ჩირის არომატი.
დაგემოვნებისას შეიგრძნობა ცოცხალი, ჰარმონიული
გემო, მცირედი მჟავიანობითა და ხანგრძლივი
დაბოლოებით. შეგიძლიათ მიირთვათ ბოსტნეულის
სალათებთან და ხორცთან.

usaxelouri
ღვინის ტიპი: წითელი ნახევრადტკბილი
რეგიონი: ცაგერის რაიონი, რაჭა-ლეჩხუმი
ყურძნის ჯიში: უსახელოური
მოსავლის წელი: 2015
ალკოჰოლი: 11.5%
ელიტური ღვინის შეფერილობა მუქი
ლალისფერია. გამოირჩევა განსაკუთრებული
ჯიშური არომატით, იისა და კენკრის ტონებით.
აქვს რბილი, ხავერდოვანი, გამყოლი გემო.
შეგიძლიათ მიირთვათ ყველთან, ხილთან,
დესერტთან ერთად.

qarTuli brendi

V.S.
ბრენდი შილდა VS დამზადებულია კახეთის რეგიონის
სხვადასხვა მიკროზონებში მოყვანილი ყურძნისგან
გამოხდილი და მუხის კასრებში დაძველებული
უმაღლესი ხარისხის სპირტებისგან, რაც სასმელს
უნიკალურ გემოსა და არომატს სძენს. ღია ოქროსფერი
სასმელი ხასიათდება რბილი ტონებით. დაგემოვნებისას
დიდხანს რჩება სასიამოვნო გემო.

V.S.O.P.
ბრენდი შილდა VSOP დამზადებულია კახეთის
რეგიონის სხვადასხვა მიკროზონებში მოყვანილი
ყურძნისგან გამოხდილი და მუხის კასრებში
დაძველებული უმაღლესი ხარისხის სპირტებისგან,
რაც სასმელს უნიკალურ გემოსა და არომატს
სძენს. ქარვისფერი სასმელი ხასიათდება სრული
დაბალანსებული გემოთი. მუხის კასრში დაყოვნება
სასმელს
მრავალფეროვან
არომატს
სძენს.
დაგემოვნებისას დიდხანს რჩება სასიამოვნო გემო.

X.O.
პრემიუმ კატეგორიის საუცხოო ქართული ღვინის
ბრენდი დამზადებულია მუხის კასრებში დაძველებული
მაღალი ხარისხის საბრენდე სპირტებისგან.
კახეთის მევენახეობის მხარის ყურძნის ჯიშების
მრავალფეროვნება განაპირობებს სასმლის მდიდარ
და ჰარმონიულ ბუკეტს. ჩირის, ყვავილების, ვანილისა
და მუხის დაბალანსებული ტონები ქმნის განუმეორებელ
არომატსა და გემოს. სასმელი სრულსხეულიანი
და ხავერდოვანია, მკაფიოდ იგრძნობა ელიტური
სასმელებისთვის დამახასიათებელი რთული,
სპეციფიკური არომატი − „რანსიო“, რომელიც
დეგემოვნებისას დიდხანს რჩება. გამოირჩევა მუქი
ქარვისფერი ფერით.

yurZnis arayi
ქართული ტრადიციული სპირტიანი სასმელი.
დამზადებული რქაწითელის ყურძნისგან
გამოხდილი სპირტისგან. კრიალა, გამჭვირვალე
სასმელი გამოირჩევა მდიდარი ბუკეტითა და
სასიამოვნო გემოთი. მიირთვით 8-120C გრადუსამდე
შეგრილებული. უხდება სხვადასხვა ხორცისგან
მომზადებულ კერძებს.

yurZnis arayi
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ქართული ტრადიციული სპირტიანი სასმელი.
დამზადებულია საუკეთესო ხარისხის რქაწითელის
ყურძნისგან გამოხდილი სპირტისგან. არანაკლებ
ორი თვის განმავლობაში ვარგდება მუხის კასრებში.
კრიალა ოქროსფერ სასმელს აქვს გამორჩეული
და დამახასიათებელი ბუკეტი, დაჰკრავს მუხის
გემო და არომატი. დაგემოვნებისას დიდხანს რჩება
რბილი და სასიამოვნო გემო. მიირთვით 8-120C
გრადუსამდე შეგრილებული. უხდება სხვადასხვა
ხორცისგან მომზადებულ კერძებს.

ტ. ტაბიძის ქ. N106, 0162 თბილისი, საქართველო
ტელ:(+995) 322 971 716; ელ-ფოსტა: info@shilda.com

