WINEMAKER WANTED! – ROSALEA Ltd. HARMANLI
A young company growing wine grapes, located in South Sakar, is facing a potential disaster of having next
year first harvest from the roughly 10 hectares of Rubin, Mavrud, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
and Chardonnay.
We would like to share our burden with someone, who can call himself a winemaker and have enough sense
of humor, flexibility and unorthodox approach, to work with us.
This journey is not about to be a wheel in a machine, rather to be a motor!
Nothing for the winery exists right now. Only the desire. And sure, there is a bit more - an agronomist, a
tractor driver, a tractor and Lada Niva.
How many times in your lifetime you get the opportunity to do it according to yourself!?
You have to be crazy enough!
"Science is asking the wrong questions. A winemaker is not asked to make scientific decisions. You're there
to create a pleasure. You don't have to get a degree in food science to be a chef." Sean Thackrey
"I think fashion is for people who don’t have style. I just look for things that I think are cool." Sean Thackrey
Get in contact with us to tell you more:
+359 898 310 530
Aneliya Pavlova – agronomist
aneliya.pavlova@rosalea.bg
Стартираща компания, която отглежда винени лозя в Южен Сакар, е изправена пред огромното
предизвикателство на първата си реколта (2020 г.) от почти 10 хектара Рубин, Мавруд, Сира, Каберне
Фран, Каберне Совиньон и Шардоне.
Бихме искали да споделим това изпитание с човек, който може да се нарече „уайнмейкър“, да има
достатъчно чувство за хумор, гъвкавост и нетрадиционен подход, за да работи с нас.
В това пътуване от Вас не се очаква да се превърнете в колело на машина, а да бъдете двигател!
Винарската изба все още не материализирана. Съществува само желанието ни. И разбира се още
малко – агроном, тракторист, трактор и служебна Лада „Нива“.
Колко пъти в живота си получавате възможност да направите нещата според своите виждания!?
Трябва да сте достатъчно щури!
"Науката задава погрешни въпроси. От винопроизводителя не се изисква да взема научни решения.
Вие сте там, за да създадете удоволствие. Не е нужно да получавате диплома по хранителни науки, за
да сте готвач." Шон Такъри
"Мисля, че модата е за хора, които нямат стил. Аз просто търся неща, които мисля, че са готини." Шон
Такъри
Свържете се с нас, за да се запознаем и да Ви разкажем повече:
+359 898 310 530
Анелия Павлова – агроном
aneliya.pavlova@rosalea.bg

