
მეღვინე (ტექნოლოგი) 

მეღვინე არის ღვინისა და კონიაკის რეცეპტების შექმნის სპეციალისტი. იგი ქმნის სასმელების 

შემადგენლობას და თვალს ადევნებს ტექნოლოგიის დაცვას.  

პროფესიის თვისებურებები. ეს არის სპეციალისტი რომელიც არა 

მარტო ერკვევა ღვინოებში, არამედ ზუსტად იცის, რაზეა 

დამოკიდებული ესა თუ ის გემო. იგი სახვადასხვა ყურძნისაგან 

ქმნის ნაერთს-კუპაჟს (ფრანგულიდან-coupage), სადაც თითოეულ 

ჯიშს უჭირავს გარკვეული წილი. ხოლო, კონიაკის შექმნისას 

ტექნოლოგი  განსაზღვრავს, თუ რომელი სპირტი, რამდენი ხნის 

დაძველებითა და რა პროპორციებით უნდა გამოიყენოს. სპირტების შეერთებას აღნიშნავენ 

ტერმინით-მარიაჟი (ფრანგულად marriage), რაც ნიშნავს ,,დაქორწინებას“, ამას კი მივყავართ იმ 

აზრამდე, რომ ეს მართალი, მხიარული, მაგრამ სერიოზული საქმეა. ,,მარიაჟი“ და ,,კუპაჟი“  

სასმელების შექმნის გადამწყვეტი ეტაპებია, მაგრამ ამით არ სრულდება შექმნის ტექნოლოგიის 

პროცესი. მეღვინის სამუშაო იწყება საწყისი ყურძნის ჯიშების, სპირტების შერჩევით ხოლო, 

შემდეგ იგი აწარმოებს დეგუსტაციას (ყურძნის, სპირტის). დეგუსტაცია არის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი პროცესი, ის ითხოვს მეღვინისაგან ყურადღების კონცენტრაციას და გემოსა და 

ყნოსვის ყველა რეცეპტორის მზაობას. კონიაკის გემო რომ გაიგოს, მეღვინე მას წყალში აზავებს. 

ნამდვილ მეღვინეს სამუდამოდ ახსოვს ყველა სპირტის და კენკრის გემო. როცა, მომავალი 

სასმელის ,,კუპაჟი“დამზადებულია, მეღვინე ხელმძღვანელობს წარმოების პროცესს. იგი 

თვალყურს ადევნებს, რათა მის მიერ შედგენილი რეცეპტის მომზადების წესები,  ვადები, 

ტემპერატურა დაცული იყოს სასმელის მომზადების ყველა ეტაპზე. იგი აგემოვნებს 

მომზადებულ პროდუქტს. მეღვინე დაჟინებით აფასებს არა მარტო გემოს და სუნს, არამედ 

ფერსაც. ხოლო, როცა საქმე ეხება შუშხუნა ღვინოებს, მაშინ ფორმას და ბუშტუკებს.   

ტექნოლოგის სამუშაო მაშინ მთავრდება, როცა მზა სასმელით სავსე ბოთლები იგზავნება 

საწყობში. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. მეღვინის პროფესია გულისხმობს ქიმიის სიყვარულს, 

შემოქმედებით აზროვნებას, საუკეთესო გემოვნებას და მგრძნობელობას (ყნოსვა), კარგ 

მახსოვრობას გემოებსა და სუნზე, ანალიტიკურ გონებასა და ყურადღებას. 

ცოდნა და უნარები. ღვინის შექმნის საფუძველია ქიმიური პროცესი.  მეღვინე პირველ რიგში 

არის ორგანული ქიმიის სპეციალისტი, მაგრამ უნდა ჰქონდეს ცოდნა ამპელოგრაფიის (ყურძნის 

ჯიშების მეცნიერება) სფეროში, კარგად უნდა ერკვეოდეს ღვინის წარმოების ორგანიზების 

პროცესებში. 

სამუშაო ადგილი. მეღვინე-ტექნოლოგი მუშაობს როგორც  ღვინისმწარმოებელ პატარა 

საწარმოებში, ასევე დიდ ქარხნებში, რომლებიც აწარმოებენ ღვინოსა და კონიაკს. ასევე მეღვინეს 

შეუძლია ითანამშრომლოს ისეთ ორგანიზაციასთან, რომელიც ალკოჰოლური სასმელების 

ხარისხს აკონტროლებს ან დაკავებულია  სამეცნიერო -კვლევითი საქმიანობით. 



განათლება. მეღვინის პროფესიას ეუფლებიან უმაღლეს სასწავლებლებში. 

 


