46 Parallel Wine Group розпочинає власну сторінку
у глобальному винному путівнику з амбітною метою —
яскраво позначити координати України на винній мапі
світу. Місія бренда — стати візитною карткою України
у світовому виноробстві.
Унікальний клімат та теруарні особливості 46-ї паралелі України дозволяють створювати вина найвищої
якості. Не випадково на цій же 46-й паралелі також
розташовані найкращі виноробні Бургундії та Бордо.
Найголовнішою цінністю 46 Parallel Wine Group є люди.
Натхненний лідер та засновник 46 Parallel Wine Group,
Анна Горкун, об’єднала найкращих українських експертів не лише винної галузі. Розвиваючи власний
бренд, компанія спирається на підтримку та сприяє
розвитку кожного зі своїх партнерів — від невеликих
фермерських господарств, що плекають для 46 Parallel
Wine Group найкращий виноград, до IT-спеціалістів, що
озброюють компанію найсучаснішими інформаційними
рішеннями. Більше 15-ти компаній залучені у виробництво кожної пляшки вина, що випускає 46 Parallel Wine
Group. Успіх 46 Parallel Wine Group є успіхом кожної
з цих компаній, а також успіхом всієї України та предметом гордості української нації.

TABASCO — провідна українська креативна агенція,
володар Effie Grand Prix, автор сотень творчих
проектів, лауреат міжнародних креативних та кінофестивалів. TABASCO — єдина незалежна агенція
у світі, що розробила та втілила комунікаційну
стратегію виходу на новий ринок компанії Vodafone.
З 2006 року Vodafone працює на ринках України,
Білорусі, Казахстану й ОАЕ.
Серед наших клієнтів: Ferrero, Alfa-Bank, Укртелеком,
ALLO, Hyundai, Kernel, Хрещатик, Каштан, Henkel,
Philip Morris, OKKO, ModnaKasta, Kyiv Food Market,
DeltaMedical, Pripravka.

НАЙКРАЩЕ З УКРАЇНИ
В ОДНОМУ ПРОЕКТІ

Основна цінність 46 Parallel Wine Group — професійна
команда зі значним досвідом у галузі. В їхньому професійному доробку вина, що визнані кращими в Україні. Вони вибороли численні нагороди у конкурсах:
«Бренд року» 2016–2019 рр. у категорії «Виноробство»,
«Вибір року» 2016–2018 рр. в номінації «Бездоганна
якість», «Drinks + Editors Choice» 2017–2019 рр., «Wine &
Spirits Awards», «Professional Choice Awards». Ми —
лідери в Україні. Настав час вийти на світовий ринок
та презентувати українські вина на глобальному рівні.
Щоб створити кращі українські вина, націлені на висококонкурентний світовий ринок, ми залучили експертизу однієї з найкращих креативних агенцій в Україні. Ми
будуємо наш проект не лише з кращими вітчизняними
майстрами-виноробами, а й з кращими стратегічними професіоналами, арт-директорами та дизайнерами. Ця синергія надихнула нас на створення 46 Parallel
Wine Group — мрії, що перетворилася на мету.

Запуск нового настільки амбіційного
бренда є значним креативним викликом.
Нам приємно працювати з командою,
яку очолюють Анна та Тарас Горкун,
з якими нас поєднують взаємоповага
та багаторічна дружба.
Олександр Смирнов,
Креативний директор TABASCO

Цілі, поставлені нами перед новим
брендом, виходять далеко за межі бездоганної якості продукту. Адже навіть
бездоганний продукт потребує підтримки креативними та дизайнерськими
ідеями та має спиратися на досконало
продуману стратегію. Наше партнерство із всесвітньо відомою креативною
агенцією відкриває для нас можливості
з гордістю достойно презентувати світові вина, народжені в Україні.
Анна Горкун,
СЕО та Засновник

GRAND ADMIRAL

Grand Admiral — лімітована колекція преміальних авторських вин, вироблених в Україні з найкращого
добірного винограду. Колекція складається з 3 000
пляшок Grand Admiral Brut, створеного за класичним
методом шампанізації з винограду врожаю 2018 року,
та менш ніж 2 800 пляшок марочних вин Grand Admiral
з найкращого винограду 2016 року врожаю.
Обираючи виноград для тихих вин Grand Admiral, ми
суворо контролювали весь процес росту та розвитку винограду: ми залишали від 1,6 до 3 кг ягід на лозі,
що дало змогу досягти максимального балансу букету
та смаку. Для 24-х місяців витримки тихих вин було використано дубові бочки славетної французької марки
Seguin Moreau. Після витримки у дубових бочках винороби створили авторський бленд і розлили вино по
пляшках для подальшої витримки у пляшці, і лише після
неї вина пропонуються до продажу вибагливим покупцям та колекціонерам. Вина доступні в пляшках 750 мл
та 1500 мл.

GRAND ADMIRAL

Шардоне, Піно Блан, Піно Меньє

Колір:

Солом’яний

Букет:

Відкривається букетом стиглих свіжих фруктів
(жовтого та білого персика, абрикоса та
мандарина) і тонами тропічних фруктів —
ананаса та карамболи, з подальшими
відтінками ванілі, бріоша, ірису та меду.

Смак:

Збалансований, з фруктовими нотами.

Витримка:

Традиційний метод шампанізації з витримкою
на осаді не менш ніж 15 місяців.

Вміст спирту:

11,0–13,0 %

Температура подачі:

7–9 °C

Vintage 2018

46 PARALLEL

Виноград:

ІГРИСТЕ ВИНО

GRAND ADMIRAL
BRUT
Ігристе вино, виготовлене за класичним
методом шампанізації

GRAND ADMIRAL

46 PARALLEL

ТИХЕ ВИНО

GRAND ADMIRAL
MERLOT
Вино марочне сухе червоне

GRAND ADMIRAL
MERLOT — CABERNET SAUVIGNON
Вино марочне сухе червоне

Виноград:

Мерло

Виноград:

Мерло, Каберне Совіньйон

Колір:

Темно-рубіновий

Колір:

Глибокий рубіновий

Букет:

Вишуканий букет ожини, стиглої вишні,
доповнений відтінками чорного перцю та
тютюну Вірджинія.

Букет:

Складний букет з відтінками чорної смородини,
сливи, шоколаду, шкіри та лакриці.

Смак:

Смак:

Потужний, розвинутий, з бархатистою терпкістю
та вираженим післясмаком.

Витримка:

24 місяці у французьких дубових бочках рівня
обпалу «medium» і «medium+» із подальшою
витримкою у пляшці. Готове до споживання, але
має потенціал витримки у пляшці 5–7 років

Довершено збалансований, гармонійний смак з
ванільними тонами дуба. Відмінно структуроване,
повнотіле складне вино з потужною танінною
структурою та дуже тривалим післясмаком.

Витримка:

24 місяці у французьких дубових бочках рівня
обпалу «medium» і «medium+» із подальшою
витримкою у пляшці. Готове до споживання, але
має потенціал витримки для закладки в колекцію
на 6–8 років.

Вміст спирту:

13,1 %

Температура подачі:

16–18 °C

Вміст спирту:

13,3 %

Температура подачі:

16–18 °C

Vintage 2016

Vintage 2016

GRAND ADMIRAL

Каберне Совіньйон, Сапераві, Мерло

Колір:

Темно-гранатовий

Букет:

Багатий букет стиглих ягід чорної смородини,
стиглої сливи та фініків.

Смак:

Повнотілий, з вираженими тонами бочки,
з відтінками гіркого шоколаду та тривалим
післясмаком.

Витримка:

24 місяці у французьких дубових бочках рівня
обпалу «medium» і «medium+» із подальшою
витримкою у пляшці. Готове до споживання,
але має потенціал витримки для закладки
в колекцію на 7–9 років.

Вміст спирту:

13,1 %

Температура подачі:

16–18 °C

Vintage 2016

46 PARALLEL

Виноград:

ТИХЕ ВИНО

GRAND ADMIRAL
CABERNET SAUVIGNON — SAPERAVI — MERLOT
Вино марочне сухе червоне

EL CAPITAN
El Capitan — це лімітована колекція вишуканих легких
преміальних вин. Ми відібрали найкращий виноград
сорту Pinot, щоб створити вина цієї колекції: Піно Блан
(Pinot Blanc), Піно Грі (Pinot Gris), Піно Меньє (Pinot
Meunier) та Піно Нуар (Pinot Noir), доповнені фірмовим
рожевим та білим брютом від 46 Parallel Wine Group.

EL CAPITAN BRUT ROSE
Рожеве ігристе вино брют

Виноград:

Піно Блан, Шардоне

Виноград:

Піно Нуар

Колір:

Світло-солом’яний

Колір:

Ніжно-рожевий

Аромат:

Яскраві тони білих фруктів — груш та літніх яблук;
яскраво виражені ноти білої акації та бузини.

Аромат:

Червоних ягід — вишні та порічки.

Смак:

Легкий та делікатний.

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Температура подачі:

7–9 °C

Смак:

Освіжаючий, легкий, з м'якою кислотністю.

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Температура подачі:

7–9 °C

Brut White

Brut Rose

46 PARALLEL

EL CAPITAN BRUT
Біле ігристе вино брют

ІГРИСТЕ ВИНО

EL CAPITAN

EL CAPITAN

46 PARALLEL

ТИХЕ ВИНО

EL CAPITAN PINOT GRIS
Біле сухе вино
Виноград:

Піно Грі

Колір:

Світло-солом’яний

Аромат:

Витончені лимонно-квіткові ноти з тонами
весняного меду та зелених яблук.

Смак:

Дуже легкий із помірною кислотністю.

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Температура подачі:

7–10 °C

Dry White

EL CAPITAN PINOT NOIR
Червоне сухе вино

Виноград:

Піно Меньє

Виноград:

Піно Нуар

Колір:

Ніжно-рожевий

Колір:

Рубіновий

Аромат:

Витончений сортовий букет з нотами полуниці,
журавлини, порічки та рожевого грейпфруту.

Аромат:

Глибокі ноти зрілої вишні, чорної черешні
з відтінками лакриці та суниці.

Смак:

Делікатний та освіжаючий, позбавлений
терпкості.

Смак:

Гармонійний з приємним балансом кислотності
та танінів.

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Температура подачі:

7–10 °C

Температура подачі:

16–18 °C

Dry Rose

Dry Red

46 PARALLEL

EL CAPITAN ROSE
Рожеве сухе вино

ТИХЕ ВИНО

EL CAPITAN

Градуси. Хвилини. Секунди. Вони визначають наші
координати у просторі. Вони окреслюють точний пункт
на мапі та вказують шлях до нових пригод. Apostrophe
позначає найвидатніші виноградники світу, висаджені
вздовж 46 паралелі. Саме там створюються видатні
вина. Саме там народжуються наші вина. Зустрічайте
Apostrophe — колекцію вин від майстрів 46 Parallel
Wine Group.

CLASSIC COLLECTION
CHARDONNAY
Біле сухе вино
Шардоне

Виноград:

Шардоне, Совіньйон Блан

Колір:

Солом’яний

Колір:

Світло-солом’яний

Аромат:

Ніжний сортовий, з нотами квітів та тонами
свіжого зеленого яблука.

Аромат:

Смак:

М’який, гармонійний, свіжий.

Ніжний фруктовий аромат, що розкривається
тонами аґрусу, листя чорної смородини
з нотами свіжоскошеної трави.

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Смак:

Освіжаючий, з легкими нотами м’якоті лимона,
яблука та персика.

Температура подачі:

10–12 °C

Вміст спирту:

10,0–12,0 %

Температура подачі:

8–10 °C

ТИХЕ ВИНО

Виноград:

APOSTROPHE

SPECIAL WHITE
Біле сухе купажне вино

Dry White

Dry White

SAPERAVI
Червоне сухе вино

Виноград:

Каберне Совіньйон

Виноград:

Сапераві

Колір:

Насичений рубіновий

Колір:

Глибокий рубіновий

Аромат:

Складний, з тонами вишні, чорної смородини та
фіалки.

Аромат:

Насичений, із вершковими та чорносливовими
нотами.

Смак:

Глибокий, з оксамитовою терпкістю.

Смак:

Інтенсивний та яскраво виражений.

Вміст спирту:

9,5–14,0 %

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Температура подачі:

15–18 °C

Температура подачі:

15–18 °C

Dry Red

Dry Red

APOSTROPHE

CABERNET
Червоне сухе вино

ТИХЕ ВИНО

CLASSIC COLLECTION

APOSTROPHE

ТИХЕ ВИНО

CLASSIC COLLECTION
SPECIAL RED
Червоне сухе купажне вино

RIESLING
Біле напівсухе вино

Виноград:

Сапераві, Мерло, Бастардо

Виноград:

Рислінг Рейнський

Колір:

Рубіновий

Колір:

Світло-солом’яний

Аромат:

Оригінальний складний аромат із вишневими,
смородиновими та сливовими нотами.

Аромат:

Яскравий фруктовий із широким спектром — від
жовтої груші та нектарина до тропічних фруктів.

Смак:

М’який, добре збалансований.

Смак:

Освіжаючий, з приємною солодкістю.

Вміст спирту:

9,5–12,0 %

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Температура подачі:

15–18 °C

Вміст цукру:

0,5–2,5 % мас

Температура подачі:

9–11 °C

Dry Red

Semy-Dry White

MUSCAT
Біле напівсолодке вино

Виноград:

Сапераві, Мерло, Каберне Совіньйон

Виноград:

Мускатні сорти винограду

Колір:

Глибокий рубіновий

Колір:

Золотисто-солом’яний

Аромат:

Складний, з гамою червоних та чорних ягід.

Аромат:

Смак:

Гармонійний, із помірною свіжістю та терпкістю.

Яскравий аромат мускатного винограду,
лимона та жовтих персиків.

Вміст спирту:

9,0–11,0 %

Смак:

Свіжий, приємний з вираженими цитронними
нотами.

Вміст цукру:

1,5–2,5 % мас

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Температура подачі:

16–18 °C

Вміст цукру:

3,0–8,0 % мас

Температура подачі:

10–12 °C

Semy-Dry Red

Semi-Sweet White

APOSTROPHE

VELVET RED
Червоне напівсухе купажне вино

ТИХЕ ВИНО

CLASSIC COLLECTION

CLASSIC COLLECTION
SILKY WHITE
Біле напівсолодке купажне вино

ROSE
Рожеве напівсолодке купажне вино

Виноград:

Білі європейські та мускатні сорти винограду

Виноград:

Білі та червоні європейські сорти винограду

Колір:

Світло-солом’яний

Колір:

Рожевий

Аромат:

Яскравий квітковий букет з вишуканими
цитронними нотами.

Аромат:

Ніжний аромат ягід та червоних квітів.

Смак:

Смак:

Свіжий, гармонійний з приємною солодкістю.

Гармонійний, насичений, з фруктовими нотами
та приємною солодкістю.

Вміст спирту:

11,0–13,0 %

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Вміст цукру:

3,0–4,0 % мас

Вміст цукру:

3,0–8,0 % мас

10–12 °C

Температура подачі:

10–12 °C

APOSTROPHE

ТИХЕ ВИНО

Температура подачі:

Semi-Sweet White

Semi-Sweet Rose

SILKY RED
Червоне напівсолодке купажне вино

Виноград:

Бастардо Магарацький

Виноград:

Каберне Совіньйон, Сапераві, Мерло, Бастардо

Колір:

Ошатний рубіновий

Колір:

Темно-червоний з рубіновим відтінком

Аромат:

Оригінальний складний аромат з вишневими
тонами, нотами чорних ягід та кави.

Аромат:

Складний, з гамою червоних та чорних ягід.

Смак:

Смак:

М’який, гармонійний, добре збалансований.

М’який, з помірними танінами та приємним
стійким післясмаком.

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Вміст цукру:

3,0–8,0 % мас

Вміст цукру:

3,5–5,0 % мас

15–18 °C

Температура подачі:

10–14 °C

Температура подачі:

Semi-Sweet Red

Semi-Sweet Red

APOSTROPHE

BASTARDO
Червоне напівсолодке вино

ТИХЕ ВИНО

CLASSIC COLLECTION

КАГОР
Кагор — це значно більше, ніж вино. Це єдине вино,
яке єднає в собі релігію, культуру, традиції та символи української нації. Солодкий насичений смак та виразний аромат цього вина роблять його абсолютно
неповторним. Для виробництва Кагору використовується лише виноград з високим рівнем цукру, а метод
виробництва цього вина дбайливо збережений поколіннями майстрів-виноробів.
З XVII ст. Кагор визнаний Православною Церквою
до подачі та релігійних заходах та урочистостях. Він
набув особливого, священного, значення для більшості православних родин в Україні та по всій Східній Європі. Кагор став невід’ємною частиною теплої
родинної та дружньої вечері на Великдень, Різдво та
інші визначні релігійні свята. Це десертне червоне
вино дарує незабутнє поєднання смаку та аромату
у кожній гроні винограду та у кожній краплині вина,
об’єднує повагу до традицій та надію на майбутнє,
філософію та релігію.

CLASSIC COLLECTION

Каберне Совіньйон, Одеський Чорний, Сапераві

Колір:

Темно-рубіновий

Аромат:

Кизилового джему, чорносливу, ванілі та
молочних вершків.

Смак:

Повний, оксамитовий, з шоколадними тонами та
нотками кизилового джему.

Вміст спирту:

16,0 %

Вміст цукру:

16,0 % мас

Температура подачі:

15–18 °C

Dessert Red

APOSTROPHE

Виноград:

ТИХЕ ВИНО

КАГОР УКРАЇНСЬКИЙ
Червоне десертне вино

SPARKLING WINES

Для створення ігристих вин Apostrophe використовуються найвитонченіші виноматеріали для ігристих вин.
Ми створюємо вишукані та легкі ігристі вина, що дивовижно грають у бокалі та мають освіжаючий, легкий
та яскравий аромат. Колекція ігристих вин виготовляється за методом Charmat, що передбачає вторинну ферментацію вина в спеціальних герметичних
резервуарах — акратофорах, з подальшим його бутилюванням під тиском. Це дає змогу контролювати
процес виробництва на всіх етапах та забезпечує високі смакові властивості вина. Технологія популярна
у всьому світі, зокрема, надала життя винам Prosecco.
Ігристі вина Apostrophe вирізняються ніжністю смаку
Brut та приємною свіжістю напівсолодких вин.

WHITE SPARKLING
Напівсолодке біле ігристе вино

Виноград:

Шардоне, Рислінг, Ркацителі

Виноград:

Ркацителі, Шардоне, Рислінг

Колір:

Світло-солом’яний

Колір:

Світло-солом’яний

Аромат:

Квітковий з відтінками зеленого яблука.

Аромат:

Смак:

Освіжаючий, з м’якою кислотністю.

Медово-квітковий, з тонами груші та білого
персика.

Вміст спирту:

10,0–13,3 %

Смак:

Гармонійний, з приємною солодкістю.

Температура подачі:

8–10 °C

Вміст спирту:

10,0–13,3 %

Вміст цукру:

5,5–8,0 % мас

Температура подачі:

8–10 °C

Brut White

Semi-Sweet White

APOSTROPHE

BRUT
Біле ігристе вино брют

ІГРИСТЕ ВИНО

SPARKLING WINES

APOSTROPHE

ІГРИСТЕ ВИНО

SPARKLING WINES
MUSCAT
Біле мускатне напівсолодке ігристе вино

ROSE
Рожеве ігристе напівсолодке вино

Виноград:

Мускатні сорти винограду

Виноград:

Ркацителі, Шардоне, Мерло

Колір:

Солом’яний

Колір:

Рожевий

Аромат:

Екзотичний, з тонами лічі, персика, жасмину та
лайма.

Аромат:

Червоних ягід — полуниці, порічки, малини.

Смак:

Добре збалансований, з приємною солодкістю.

Смак:

Гармонійний, з приємною солодкістю.

Вміст спирту:

10,0–13,3 %

Вміст спирту:

10,0–13,3 %

Вміст цукру:

5,5–8,0 % мас

Вміст цукру:

5,5–8,0 % мас

Температура подачі:

8–10 °C

Температура подачі:

8–10 °C

Semi-Sweet White

Semi-Sweet Rose

Натхненням для створення колекції вин Prima Maria
стало бажання поєднати два витвори мистецтва: вино
та живопис. Легендарні картини, як і легендарні вина,
створюються людьми, чиї імена мають бути зафіксовані в історії.
Марія Примаченко — український феномен, видатна
художниця, чиє ім’я вписано в історію мистецтв поряд
з іменами майстрів напряму Art Naive — Анрі Руссо та
Ніко Піросмані. За життя вона створила понад 900
унікальних творів мистецтва. Роботи художниці вирізняються самобутнім і неординарним стилем. Завдяки цьому Марія Примаченко ще за життя звернула
на себе увагу світу: персональні виставки в Парижі,
Монреалі, Празі, Софії та інших містах.
Чудовий смак та витончений аромат вин цієї колекції знайшли власне уособлення в яскравих художніх
образах, що ожили на етикетках колекції. Символом
української самобутності стала для нас колекція Prima
Maria, що увібрала в себе образи у стилі Art Naive великої художниці та знакові вина України.
Україні є чим пишатися. Proudly Ukrainian!

PRIMA MARIA CABERNET
Червоне сухе вино

Виноград:

Шардоне

Виноград:

Каберне Совіньйон

Колір:

Світло-солом’яний

Колір:

Темно-рубіновий

Аромат:

Тонкий квітково-фруктовий, з відтінками
зеленого яблука та білої акації.

Аромат:

Смак:

Гармонійний, дуже легкий та освіжаючий.

Ягід та прянощів, серед яких можна розрізнити
чорну смородину, вишню, чорний перець та
оливки.

Вміст спирту:

10,0–12,0 %

Смак:

Глибокий, з бархатистим післясмаком.

Температура подачі:

10–14 °C

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Температура подачі:

14–16 °C

Dry White

Dry Red

APOSTROPHE

PRIMA MARIA CHARDONNAY
Біле сухе вино

ТИХЕ ВИНО

PRIMA MARIA

APOSTROPHE

ТИХЕ ВИНО

PRIMA MARIA
PRIMA MARIA SAPERAVI
Червоне сухе вино

PRIMA MARIA RIESLING
Біле напівсухе вино

Виноград:

Сапераві

Виноград:

Рислінг Рейнський

Колір:

Темно-рубіновий

Колір:

Світло-солом’яний

Аромат:

Насичений, з вершковими та чорносливовими
нотами.

Аромат:

Яскравий фруктовий, з широкою гамою від
зеленого яблука до тропічних фруктів.

Смак:

Глибокий і яскраво виражений, його оцінять
справжні поціновувачі вин.

Смак:

Освіжаючий, з приємною солодкістю.

Вміст спирту:

9,0–14,0 %

Вміст спирту:

10,0–14,0 %

Вміст цукру:

1,5–2,5 % мас

Температура подачі:

14–16 °C

Температура подачі:

9–11 °C

Dry Red

Semy-Dry White

PRIMA MARIA BASTARDO
Червоне напівсолодке вино

Виноград:

Мускатні сорти винограду

Виноград:

Бастардо

Колір:

Золотисто-солом’яний

Колір:

Темно-рубіновий

Аромат:

Екзотичних квітів та фруктів, жасмину, цитрону,
персика та лічі.

Аромат:

Характерний аромат чорних ягід: ожини,
чорниці та черешні.

Смак:

Яскравий, пряний, з вираженою солодкістю.

Смак:

Оксамитовий, з гармонійною солодкістю.

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Вміст спирту:

9,0–13,0 %

Вміст цукру:

3,0–5,0 % мас

Вміст цукру:

3,0–5,0 % мас

10–12 °C

Температура подачі:

14–16 °C

Температура подачі:

Semi-Sweet White

Semi-Sweet Red

APOSTROPHE

PRIMA MARIA MUSCAT
Біле напівсолодке вино

ТИХЕ ВИНО

PRIMA MARIA

