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Spirits

Historiku
Kantina e Pijeve “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” eshte kantina me e madhe
ne vend. Ndodhet ne Kodren e Rrashbullit dhe shtrihet ne nje siperfaqe
afro 45,000 m2.
Fillimet e saj jane ne vitin 1933, ku u krijua nga nje familje italiane ne
Sukth, ku behej perpunimi i thjeshte i rrushit me kapacatitete modeste
Ne vitin 1957 filloi ndertimi i Kantines ne kodren e Rrashbullit.
Kantina mori nje dimension te ri ne vitin 1960, kohe ne te cilen perfunduan
3 godinat e para, ku u rriten kapacatitet prodhuese.
Puna voluminoze e ndertimit vazhdoi deri ne vitin 1987, duke e shnderruar
kete kantine ne kantinen me te madhe ne vend..
Prodhimet e Kantines ishin Vera, Konjaku, Ferneti, Rakia dhe pije te
tjera.
Produktet e Kantines jane vleresuar disa here me çmime ne konkurset
kombetare dhe nderkombetare.
Ne vitin 2001 u krye privatizimi i Kantines. Ky privatizim i dha nje hov te
madh zhvillimit te Kantines. U ngrit shkalla e automatizimit te punes ne
Kantine, gje qe ndikoi ne rritjen e cilesise se produkteve.
Tani Kantina zoteron nje vresht te saj prej 40 Ha ne zonen e kodrave te
Arapajve. I gjithe rrushi qe prodhon ky sektor i Kantines perdoret si lende
e pare per prodhimin e vererave te bardha dhe te kuqe. Rrushi vilet ne
pjekurine teknike kur perqindja e sheqerit ka arritur mbi 20%.
Gama e produkteve te Kantines eshte rritur. Tani prodhohen rreth 13
llojra vererash si psh: Primitivo, Chardonnay, Riesling, Merlot, Shesh i
Zi, Shesh i Bardhe, Cabernet, Montepulciano, Malvasia Nera, Malvasia
Bianca etj.
Gjithashtu Kantina jone prodhon dhe pije te tjera alkoolike si: Skenderbeu
Brandy, Bato Brandy, Raki Moskat, Raki Rrushi, Fernet, Ponç Portokalli,
Nekar Primitivo, likera te ndryshme, uthull te bardhe dhe te kuqe si dhe
Uthull Balsamico.

Background

The winery “ Gjergj Kastrioti Skenderbeu “ is the biggest winery in
the country. Is situated on the hill of Rrashbull and lies in an area of
approximately 45,000 m2.
Its beginnings were in 1933, which was created by an Italian family
in Sukth, in which was done simple processing of grapes in modest
capacity.
In 1957 began the construction of the winery in Rrashbull hill.
The winery took a new dimension in 1960, at which time were completed
the three first buildings, and the production capacity increased.
Voluminous work of building went up in 1987, becoming this winery, the
the largest winery in the country .
The winery products were wine, brandy, fernet (tonic alcoholic drink with
a little bitter taste), raki and other drinks.
Te winery products are evaluated several times with awards in national
and international competitions.
In 2001 took place the winery privatization. This privatization gave an
incentive to the development of the Winery. It raises the level of automation
of work, which influenced the increase in product quality.
The winery now owns a vineyard of 40 ha in area of Arapaj hills. All the
grapes that produces this sector is used as raw material for the production
of white and red wines. The grapes are handpicked in technical maturity
when the percentage of sugar has reached over 20%.
Winery products range has grown. Now are produced more than 13
kind of wines such as: Primitivo, Chardonnay, Riesling, Merlot, Shesh i Zi,
Shesh I Bardhe, Cabernet, Montepulcianno, Malvasia Nera, Malvasia
Bianca, etc..
Our winery also produces and other alcoholic drinks such as: Skenderbeu
Brandy, Bato Brandy, Muscat Brandy, Raki, Fernet(tonic alcoholic drink
with a little bitter taste), Orange Ponce, Nectar Primitivo, various liqueurs,
white and red vinegar and balsamic vinegar.

Konjak / Brandy Bato
Buketi aromatik dhe ngjyra natyrale ne fuci lisi e bejne kete pije te
vecante duke respektuar nderin e kohes por edhe metoden antike qe
krijuesi i dedikoi.
Aroma pranverore perfitohet nga varietetet e vecanta te rrushit
kultivuar enkas per kete produkt ne toka karbonatike.

The aromatic buchet and natural colors in oak barrels makes this
drink special for the time but also staying close to the ancient method
the creator dedicated.
Spring Fragrances derived from specific grape varieties cultivated
specifically for this product in the carbonate soil.

Konjak / Brandy skënderbeu
Ikona e produkteve Shqipetare. Kjo shije e vecante konjaku vjen nga
distilimi me aparate Sheransky dhe vjeterimi natyror ne fuci lisi i alkolit te
perfituar nga vererat e varieteteve te rrushit te bardhe kultivuar ne zonen
kodrinore perreth qytetit te Durresit.
Vleresuar disa here me medalje ari ne konkurset nderkombetare.

Icon of Albanian products. This particular brandy taste comes from the
distillation with Sheransky distillatory and natural aging in oak barrels
of alcohol benefited from wines of white grape varieties cultivated in
hilly area around city of Durres.
It is awarded several times with gold medals in international
competitions.

Raki / Grape Rrushi
Është prodhim tradicional i kantinës. Për këtë artikull shfrytëzohet rrush
i kultivuar në vendin tonë sidomos varietetet Shesh i Bardhë, Shesh i Zi,
Muskat Roze, Shiroka, Debina e Bardhë, Debina e Zezë etj. Zakonisht
shfrytëzohet për distilim rrushi me 160 – 190 gr/L sheqer. Përdoren
shumë dhe rrushet e pjergullave.
Rëndësi kantina i ka dhënë vjetërimit të saj duke arritur kështu një
cilësi të lartë.
It is a traditional production of our winery. For this article are used
grapes grown in our country especially varieties Shesh i Bardhë, Shesh
i Zi, Muscat Roze, Shiroka, Debina e Bardhë, Debina e Zezë, etc..
Usually for distilling, are used grapes with 160 - 190 g / L sugar. It’s
used frequently and pergola grape.
Our winery has given importance raki aging, reaching a high quality.

Raki / Grape

moskat

Është pije tradicionale në tavolinat shqiptare. Prodhohet nga
selesksionimi i kujdesëshëm i varietetit të rrushit aromatik Moskat
(dallohen Moskat Ottonel, Moskat Kanella dhe Moskat hamburgu).
Cilësia e lartë dhe buketi fin janë arritur nga studimet e shumta lidhur
me teknollogjinë prodhuese. Distilimi i kësaj pijeje bëhet në mënyre
artizanale dhe kjo bën që të ruhet aroma karakteristike e rrushit.
Vjetërohet jo më pak se një vit.
It is a traditional drink in Albanian tables. It is produced by careful
selection of fragrant grape variety Muscat (are distinguished Ottonel
Muscat, Kanella Muscat and Hamburg Muscat).
High quality is achieved by numerous studies on the manufacturing
technology. The distillation of this drink is done in handicraft way to
preserve the characteristic aroma of grapes. It is aged not less than
one year.

Liker / Liqueur
Dardhe: Ka ngjyrë e dardhës së pjekur të verdhë me nuncë të lehtë kafe.
Dallohet për aromën karakteristike të dardhës.
Mente: Është i vetmi liker me ngjyrë jeshile natyrale. Freskia e mentes e bën atë
shumë të kërkuar. Rekomandohet të përdoret në koktejle të ndryshme.
Kremkafe: Është me aromën e theksuar të kafes, ngjyrë kafe të errët dhe
përdoret shumë si përbërës i koktejleve të shumtë.
Cherry Brandy: Është likeri më i perhapur i prodhuar nga kombinimi i lengut të
frutit të qershisë dhe vishnjes me destilate alkoolike. Ka ngjyrë të errët të kuqe me
shkëlqim të theksuar si dhe erën karakteristike amigadalinës (bajame e hidhur).
Serviret në koktej dhe për shoqërimin e ëmbëlsirave.
Pear: It has the ripe pear yellow color with slight brown tinge. It is distinguished
for the characteristic fragrance of pear.
Peppermint: It’s the only natural green colored liqueur. The coolness of peppermint
makes it highly demanding. Recommended to be used in different cocktails.
Cream Coffee: It has pronounced fragrance of coffee, dark brown and used as
a component of many cocktails.
Cherry Brandy: It is the most prevalent liqueur, produced by a combination of
cherry fruit juice and alcoholic distillate. It has dark glossy red highlighting color
and characteristic flavor of amygdalus (bitter almond). Served in cocktail and
accompanying sweets.

Ponç Portokalli / Orange Ponce
Është pije tradicionale e kantinës që shrytëzon për aromë ekstraktet
alkoolike të portokallit, të marrë në zonën bregdetare të vendit tonë.
Vetë treguesit e tij si 40% alkool dhe sheqeri 265 gr/L, ngjyruesit
natyralë e bëjnë Ponçin e Portokallit një pije alkoolike viskoze dhe
shumë të pelqyeshme nga rinia.

It is a traditional drink of the winery, which uses alcoholic extracts orange
flavor, taken from the coastal area of the country. Own indicators as
40% alcohol and 265 g / L sugar, natural dyes, make Orange Ponce
a viscous alcoholic drink and very congenial by youth.

Fërnet / Fernet
Eshtë një pije e hidhur aromatike që përftohet nga procesi i transformimit
të alkoolit të rrushit, si dhe infuzioni me ekstrakte natyrale të bimëve
ekzotike. Fërneti zakonisht konsumohet si një digjestiv pas ushqimit,
por mund të shoqërojë edhe kafenë ose të përzihet me të.

Fernet is a bitter aromatic drink which is derived from the process of
the transformation of grape alcohol, and also from the infusion of
exotic plants and natural extracts. Fernet usually is consumed like a
digestive, but it can be accompanied with coffee or be mixed with it.
Fernet tasted better in the environment temperature or accompanied.

Wines

Verë / Wine

Primitivo

Fitohet nga rrushi i vreshtave autoktone primitivo. Ka ngjyrë të kuqe që
shkon në vjollcë dhe merr nuancë portokalli të errët gjatë vjetërsimit.
Ka aromë karakteristike, shije të pëlqyeshme të plotë harmonike që
shkon në veshtullore.

Wine produced from the grape of autochthon primitivo vineyeards. It
has a red color that goes purple and takes a dark orange color during
maturation.
It has a characteristic flavor and exellent taste complete and harmocin
nearly thick.

Verë / Wine

cabernet

Verë e prodhuar nga rrushi Kabërnet, kultivuar në vreshtat e Arapaj,
Durrës.
Ka ngjyrë të kuqe rubini, pak tanike, harmonike, me aroma të këndshme
dhe komplekse.

Wine produced by the Cabernet grape cultivated in the vineyard of
Arap Durres.
It has Rubin red color, a little tanie, harmonie, with complex and
agreeable flavor.

Verë / Wine montepulciano
Verë e cilësisë së lartë e prodhuar nga varieteti i rrushit Montepulciano,
i kultivuar ne vreshtin tonë të zonës së Arapaj.
Është verë me ngjyrë intensive të rubinit të kuq. Ka aromë karakteristike
të varietetit montepulciano. Ka një shije pak të athtë të frutit nga ka
prejardhjen. Shoqërohet mjaft mirë me pjata me mish.
Serviret në temperaturën 16-18°C.

High quality wine made from Montepulciano grape variety, cultivated
in our vineyard in Arapaj area.
It is an intense ruby red color Wine. It is a dry fragrant wine. It has the
Montepulciano variety characteristic flavor.
Accompanies very good meat dishes.
Serve at a temperature of 16-18 ° C.

Verë / Wine chardonnay
Verë e prodhuar nga varieteti i rrushit Chardonnay, kultivuar në vreshtin
tonë të zonës së Arapaj.
Kjo verë paraqitet me ngjyrë të verdhë të zbehtë, me aromë delicate
tipike të frutit të vet, ku spikat dhe aroma e mollës.
Rekomandohet te shoqërohet me antipasta dhe pjata me peshk.
Serviret në temperaturën 10°C.

Wine produced from Chardonnay grape variety, grown in our vineyard
in Arapaj area.
This wine appears pale yellow in color, with delicate flavor typical of its
fruit, in which is distinguished and the scent of apple.
Recommended associated with appetizers and fish dishes.
Serve at a temperature of 10° C.

Verë / Wine Merlot
Verë e prodhuar nga rrushi i mirë Merlot dhe paraqitet me një ngjyrë
të kuqe rubini.
Ka aromë delikate fruti, e thatë dhe e këndshme.

Wine produced from grapes Merlot. It has deep red Rubin color.
It has delicate fruit flavor, a little bit sour, dry and delicious.

Verë / Wine riesling
Verë e prodhuar me shijen e hollë të varietetit të rrushit Riesling.
Ajo paraqitet me ngjyrë gruri me nuancë të gjelbër dhe ofron një aromë
delikate.

Wine produced with fine taste wine of Riesling grape variety.
It is presented famous for its delicate flavor.

Verë / Wine shesh i bardhë dhe i Zi
Verë brusko e cilësisë së lartë. Prodhuar nga varietetet autoktone të
rrushit Shesh. Ka aromë delikate fruti, e shijshme dhe e përsosur. Sipas
varietetit merr edhe ngjyrën: Shesh i Bardhë të verdhë të lehtë, ndërsa
Shesh i Zi, të kuqe të thellë.

Brusko Wine, produced from native grape varieties of Shesh. It has
the subtle fruit flavor, delicious and perfect. According to the variety
it gets even the color: Shesh i Bardhe - light yellow, while Shesh i Zi
- deep red

Verë / Wine nectar
Është prodhim i ri i kantinës me ngjyrë kafe në të errët. Aroma
karakteristike midis likerit dhe verës te kuqe primitive, e ëmbëlsuar me
koncentrat rrushi, e bejnë këtë liker të veçantë në llojet e likernave. Ka
shijen e verës së vjetruar primitivo.
Serviret në gosti dhe shijohet shumë në shoqërimin e ëmbëlsirave.

It is a new product of the winery in dark brown. Its characteristic
fragrance among the liqueur and primitive red wine, sweeten with
grape concentrate, makes it a special liqueur among the others. It has
the antiquated Primitivo wine taste.
Served in the junkets and tasted accompanied by sweets.
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