
Приложение Ι. Култивирани и винопроизводителни сортове в Регионалното звено на Еврос 

 РАЗНООБРАЗИЕ ОПИСАНИЕ 

1 Alponoura Бял, устойчив на болести среден сорт, с дълъг грозде. 

2 Damiatis или Zoumiatis Бял среден сорт с по-тънка гроздова грозде и умерена трайност. 

3 Tsaousis 
Бял ранен сорт с рядък грозде и ароматен с нежна кора. Това е разнообразие от винопроизводство и прибори за 

хранене. Много чувствителен към заболявания. 

4 & 5 

Опимо от Сойфли 

(ориенталски разаки) и 

Разаки (Аууз али) 

И двете са трапезни бели сортове, веднъж изнесени в големи количества за Германия. Те са чувствителни към дъжд. 

6 Keratsouda 
Бял или розов сорт с ярко розов цвят. Винопроизводство и прибори за хранене, с хрупкава плът и много аромати. Това е 

ранен, издръжлив и високо продуктивен сорт. 

7 Neroproimia Червен късен сорт (реколта през октомври) с голям куп трънки. Високо устойчив на ботрит. 

8 Chasselas Dore Червен сорт от славния френски период. Издръжлив, късен, умерен грозде. 

9 Voidomatis Червен сорт. Гроздето му е с дебела кора, има интензивен цвят, гъсто е и трайно. 

10 Voulgaroudes Червеният сорт особено издръжлив, с късна реколта, малък грозде, ароматен и танинов. 

11 Karnahalas 
Червен местен сорт (наричан „червеното“ злато на лозята „Еврос“). Предлага форма за зелено прибиране и е идеална за 

дълго стареене. В наши дни се винифицира само в Еврос и Тенедос. 

12 Bogiolamas Червен сорт, почти боядисан. Има много аромати и гъст грозде. 

13 Pamidi 
По-специално те са две разновидности; една червена и една розова. И двете се берат в началото на септември и имат 

дребно грозде - при сорт роза гроздето има плътен цвят, а при червения сорт има светъл цвят. 

14 Karapapas Червен сорт с гъст грозде, който изчезва. В лозята на регион Еврос има много малко растения. 

15 Mavroudi или Sefka Червен сорт, устойчив на суша и зараза, характеризиращ се с особени аромати и реколта в края на септември. 

16 Cinsault 
Червен сорт, също от славния френски период, той е траен, има средно грозде и аромати, идеални за производство на 

вино в нуво. 

 


