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T ази година един от най-значимите 
конкурси за високоалкохолни напит-
ки – Spirits Selection by Concours Mondial 
de Bruxelles – пристига в България и по-

ставя ракията – нашата национална напитка, и 
другите ни високоалкохолни напитки в светли-
ната на прожекторите. Конкурсът ще се състои 
в Пловдив на 21-23 август и ще ни срещне с над 80 
влиятелни световни експерти. Предвид честта, 
която имах – да съм част от журито в този кон-
курс през изминалите две години, мога да разкрия 
предимствата и възможностите, които той ще 
даде на България и балканските производители 
на високоалкохолни напитки. 

Какво представлява Spirits Selection 

Spirits Selection е известен конкурс под шапката 
на Concours Mondial de Bruxelles със стриктен про-
цес на оценяване. Разбира се, всички проби се де-
густират на сляпо и организаторите са внедрили 
множество проверки, които да гарантират, че 
потребителите ще получат възможно най-голя-
мо удовлетворение от напитките, заслужили ме-
дал от Spirits Selection by Concours Mondial. Кон-
курсът е пътуващ и освен международното жури  
това е гаранция за един наистина космополитен 
поглед върху алкохолната индустрия. За да ви за-
позная отблизо със Spirits Selection, ви предлагам 
няколко мои лични впечатления.

T his year one of the most noteworthy spirits 
competitions in the world, the Spirits Se-
lection by Concours Mondial de Bruxelles 
is coming to Bulgaria, putting rakya, our 

national spirit, and other local spirits in the spot-
light. The competition will be held in Plovdiv on Au-
gust 21, 22 and 23 and will bring about 80 influen-
tial world experts from the spirits industry together. 
Having had the honor of judging at this competition 
for two years already, I can reveal the advantages of 
this competition and the opportunities it presents 
before Bulgarian and Balkan spirits producers. 

What is the Spirits Selection?

The Spirits Selection is a renowned spirits competi-
tion by Concours Mondial de Bruxelles with a rig-
orous evaluation process. Of course, all samples are 
blind-tasted and there are multiple checks made by 
the organizers to ensure that consumers will receive 
the highest level of satisfaction from the spirits en-
dorsed by a ‘Spirits Selection by Concours Mondial’ 
medals. The competition is now a travelling one and 
in addition to the international jury, this makes for 
a truly cosmopolitan view of the spirits industry. To 
illustrate what the Spirits Selection has been like so 
far, here are some impressions and snapshots of per-
sonal experience.
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Преживяването в Текила, 

Мексико, през 2016 г.

Ако посещавате Mексико за пръв път, градът 
Текила в близост до Гуадалахара вероятно не е 
първият избор на място, което искате да види-
те. Но ако сте съдия в конкурс за високоалкохол-
ни напитки, ще направите точно това. Както 
предполага името, това е МЯСТОТО, където 
може да научите всичко за текилата, да наблю-
давате полетата с агаве, да дъвчете парче печено 
агаве, да разговаряте с най-добрите производи-
тели и да опитате едни от най-качествените 
текили в света. Всяка сутрешна дегустация в 
трите дни на конкурса е последвана от пътуване 
с посещения на дестилерии, което потапя съди-
ите  в техническите подробности и културни-
те особености на местната напитка. Експерт-
ността се постига чрез знания, а обновяването 
на тези знания и обогатяването на опита в об-
ластта е това, което ме кара да вярвам, че фор-
матът Spirits Selection успява да превърне съдии-
те на конкурса в истински световни посланици 
на местата, които посещават.

Преживяването в Ла Серена, Чили, през 2017 г.

Националната високоалкохолна напитка на Чили 
се нарича писко (още една гроздова алкохолна на-
питка, подобно на ракията). Вероятно сте чу-
вали за известния коктейл Писко Сауър. Чили е 
невероятно красива, земна и вълшебна страна, 
но за мен най-запомнящо се от това преживяване 
беше да посетя местата, където се произвежда 
пиското – Андите и прекрасните долини около 
тях. Когато видиш лозята в близост до пусти-
нята Атакама, хората, които обработват зе-
мята, и наблюдаваш смяната на сезоните, раз-
бираш вкусa на писко много по-добре и всичко си 
идва на мястото.

The Experience in Tequila, 

Mexico, 2016

If you are visiting Mexico for the first time, the town 
of Tequila near Guadalajara is probably not the fore-
most place you would think of going. But if you are 
a spirits judge, this is exactly what you do. As the 
name suggests, this is THE place to learn about te-
quila, observe the agave fields, chew on a piece of 
baked agave, talk to the best producers and taste 
some of the finest tequilas ever made. Each morning 
of tasting during the three days of the competition is 
followed by field trips that truly immerse the judges 
in the technical details and cultural background of 
the local spirit. Expertise comes through knowledge, 
updating that knowledge and enriching one’s expe-
rience in the field which is why, I believe, the format 
of the Spirits Selection manages to turn judges into 
true global ambassadors of the places they visit.

Агаве | Agave
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Предстоящото преживяване  

в Пловдив, България, през 2018 г.

Текила и писко (което е националната спиртна 
напитка и на Перу) се радват и на международна 
популярност, особено в контекста на голям пазар 
като САЩ. Но е важно да се отбележи, че те също 
са част от коктейлната култура. Тази част от 
уравнението предстои да се развива в България. 
Предизвикателството пред производството на 
плодови брендита като ракията в малък мащаб 
е да се развиват в индустрия, доминирана от 
огромни компании с впечатляващо портфолио, 
маркетингови бюджети и мощна дистрибуция. 
Без да забравяме къде сме и с гордост от това, 
което правим, като домакини на конкурса тряб-
ва да покажем най-доброто и производителите 
ни да се възползват максимално от тази неверо-
ятна възможност. А съдиите да се превърнат в 
посланици на ракията извън България. 

The Experience in 

La Serena, Chile, 2017

The national spirit of Chile is Pisco (also a grape-
based spirit like rakya) and probably you have heard 
about the famous Pisco Sour cocktail. Chile was 
strikingly beautiful, natural and enchanting but 
what was most memorable about this experience 
was seeing the places where pisco is made, the An-
des and the glorious valleys around them. When you 
see the vineyards, close to the Atacama Desert, the 
people who work the land and observe the seasons 
change, you understand the taste of pisco much bet-
ter and it all makes sense. 

The Upcoming Experience in 

Plovdiv, Bulgaria, 2018

Both tequila and pisco (also the national spirit of 
Peru) are spirits that enjoy some international pop-
ularity, especially in a large market such as the US. 
But it is important to point out that they are also 
part of cocktail culture. This part of the equation is 
yet to be developed in Bulgaria. The challenge for 
small scale fruit brandy production such as that of 
rakya is to thrive in an industry dominated by huge 
companies with impressive portfolios, marketing 
budgets and distribution power. Not forgetting 
where we stand and being proud of what we do, it 
should be our mission as hosts of the competition to 
show our best and for our producers to take the most 
out of this amazing opportunity, turning the judges 
into ambassadors of rakya worldwide. 

  Коктейлът Писко Сауър | Pisco Sour cocktail
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