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დაკა ბერძენიშვილი რამდენიმე წლის წინ დედაქალაქიდან  გურიაში, 
სოფელ ხიდისთავში დაბრუნდა და ჩირების ბიზნესი წამოიწყო, 
რომელსაც საოჯახო სასტუმროც შეუთავსა. საკუთარ საკარმიდამო 
ნაკვეთში მოყვანილი ნატურალური გურული ნუგბარი ძალიან მალე 
ბევრისთვის სასურველი გახდა და ქვეყნის საზღვრებსაც გასცდა. 
დაკა გურიაში, ჩოხატაურში, დაიბადა, სკოლაც აქ დაამთავრა და, 
ქუთაისის ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, სამუშაოდ ისევ გურიას 
დაუბრუნდა. 90-იან წლებში მისი წარმატებული კარიერა უკვე  თბილისს 
უკავშირდება. თუმცა, სურვილი იმდენად  დიდი ჰქონდა შექმნილიყო 
პრეცენდენტი და სოფელში ქართული საქმე დაწყებულიყო, რომ 2015 
წელს გურიაში დაბრუნდა და  სოფელ ხიდისთავში დასახლდა.
სოფლად ცხოვრებასთან ერთად, საჭირო გახდა ისეთი საქმე 
წამოეწყო, რომელიც კეთილდღეობას მოუტანდა მასაც და სხვებსაც 
დაანახებდა, რომ  წარმატებული საქმის კეთება სოფლადაც 
შესაძლებელია. ათასი იდეიდან ჩირის წარმოებაზე შეჩერდა. 
ინტერნეტით მოძიებული ინფორმაციით დაიწყო ჩირის წარმოების 
ტექნოლოგიის თეორიული შესწავლა. ბიზნეს გეგმით მოგებული 
თანხით კი შეუძლებელი იყო სხვა ქვეყნიდან ჩირის საშრობის 
ჩამოტანა. ამიტომ, მეგობრების დახმარებით, საშრობი კარადის 
მუშაობის იდეის დამუშავება დაიწყო.  ასე დამზადდა  რუსთავში 
საამქროში ჩირის საშრობი კარადა, თუმცა ხურმის გაშრობაზე 
გათვლილი ბიზნეს გეგმა ხურმის სეზონს აცდა და ახალი გამოწვევის 
წინაშე მყოფმა დაკამ მიიღო გადაწყვეტილება გაეშრო ის ხილი, რაც 
დეკემბერში იყო გურიაში – მანდარინი და კივი. ექსპერიმენტებმა 
გემრიელი ნუგბარის ასორტამდე მიიყვანა. პირველი ასორტი 
ასე გამოიყურებოდა: ჯანჯუხები, ფორთოხლის კანის ცუკატები, 
ვაშლი, მანდარინი, კივი, ხურმა, თხილი და ნიგოზი.  ასე აღმოჩნდა 
გურული ნუგბარის ასორტი მოწნულ თეფშებზე, ხელით შეკერილ 
ტომსიკებში. მეგობრების დახმარებით შექმნა ლოგო, შესაფუთი 
ყუთები და პირველივე წელს დაბრენდილი „სკიჯი“ სუპერმარკეტის 
ქსელშიც შევიდა. ძალიან მალე „სკიჯში“  ევროპული სტანდარტის 
მქონე სერტიფიცირებული საწარმო  აშენდება, რომელიც გურულ 
ოდაში შეიფუთება და HACCP სტანდარტი ექნება. ეს ყველაფერი კი 
საშუალებას მისცემს, რომ ტონობით ჩირის წარმოება შეძლოს. ახალ 
საწარმოში ასევე იქნება ხილისა და ყვავილების ჩაი. 
რამდენიმე წლის წინ სამთო-სათხილამურო კურორტად 
დაანონსებულმა ბახმარომ  საოჯარო სასტუმრო „ სკიჯის“ იდეა 
დაბადა. ასე გაჩნდა გურია ტურისტულ რუკაზე და ამ რუკაზე „სკიჯი“. 
სასტუმრო  ვინტაჟური, სოფლის დამახასიათებელი ინტერიერით 
და ავეჯით არის მოწყობილი. დიდი აივნები, ხუთი საძინებელი, 
სასადილო ოთახი, ბუხარი,  ეზოში მდგარი „ქუხნა“ შუაცეცხლითა და 
კეცებით სტუმარს მასტერკლასების მიღების საშუალებას აძლევს. 
სახლთან ახლოს პატარა მდინარე ლუგუბა ჩამოდის, 400 მეტრში 
კი, დიდი მდინარე გუბაზოულია. სოფელშია ნოდარ დუმბაძის, 
მოსე გოგიბერიძის, ანა კალანდაძის სახლ-მუზეუმები, რამდენიმე 
ეკლესია-მონასტერი, (უდაბნოს მამათა მონასტერი, ერკეთის დედათა 
მონასტერი, გორთაფონის მამათა მონასტერი, სამების ეკლესია), 
რამდენიმე კილომეტრში კი კურორტები — ნაბეღლავი და ბახმარო. 

„ ჩემი ოცნება ახდა, როდესაც საკუთარი ბიზნესი დავიწყე. ჩირს 
ვამზადებ. დასაწყისში ნულიდან დავიწყე წარმოება. ხილის გაშრობა 
არც კი ვიცოდი. ფონი ძალიან ცუდი იყო. გურიაში რესურსი არ არსებობს 
და ყველას ეგონა, რომ ვერაფერს გავაკეთებდი.  არაფერი მქონდა, არც 
აქტივობები, სათქმელი, გარდა ჩემი მონდომებისა, ძალისხმევისა და 
ინტერესისა, რომ რამე გამეკეთებინა. რაღაც უნდა გაკეთებულიყო. 
მინდოდა დამემტკიცებინა საკუთარი თავისთვის, ხალხისთვის, ვინც 
აქ ცხოვრობდა და  ვინც წავიდა, რომ ამ ადგილას რამის გაკეთება 
შემეძლო. მე ვარ მოქალაქე, რომელიც ფლობს საშუალო რაოდენობის 
ქონებას და ვისაც არ ჰქონდა დაწყობილი თანხა ბიზნესის დასაწყებად. 
მაგალითად, ჩემთვის ეს იყო ჩემი სახლი და ხილი, რომელიც აქ მოდიოდა.  
ბევრი რამ შეიცვალა. თავიდან ფონი და დამოკიდებულება შეიცვალა. 
ჩემმა ძალისხმევამ მიბაძა მიმბაძველებს. ჩემს დასასვენებელ სახლში 
საწოლები არ იყო და შიგნით წვიმდა. ახლა ის საოჯახო სასტუმროდ 
იქცა. აქ ჯობია რამე გააკეთო, ვიდრე გაგიმარტივდეს ცხოვრება 
თბილისში, ასფალტზე.  ამ ქვეყნის აშენება შესაძლებელია მხოლოდ 
რეგიონებში სიარულით, ბოლო წერტილის გაკეთებით და ფიქსაციით. 
გაფართოებას ვგეგმავ, მინდა საშუალო ზომის ევროპული სტანდარტის 
მქონე სერტიფიცირებული საწარმო ავაშენო. აგროტურიზმის ნიშა მინდა 
დავიკავო, რადგანაც წარმოებაც მაქვს და საოჯახო სასტუმროც. მინდა 
ჩემი საქმით დავანახო ადამიანებს, რომ გურიას აქვს განვითარების 
პოტენციალი, აქაც შეიძლება წარმატებული საქმის კეთება, კარგი 
საცხოვრებელი პირობების შექმნა!“

სოფლის სიყვარულით წამოწყებული 
წარმატებული ბიზნესი

დაკა ბერძენიშვილი
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returned from the capital city to the village of Khidistavi in Guria a few 
years ago and started a dried fruit business, and opened a family hotel. 
Natural Gurian dried fruit sweets made from the fruit grown on their own 
backyard, soon became popular among many and even went beyond the 
borders of the country.
Daka was born in Guria, in Chokhatauri, she graduated from school here 
and, after graduating from the Kutaisi Institute, returned to work in Guria. 
Her successful career in the 90s was already associated with Tbilisi. How-
ever, she was so eager to set a precedent and start a Georgian business in 
the village that she returned to Guria in 2015 and settled in the village of 
Khidistavi.
Along with life in the village, it became necessary to start a business that 
would bring her prosperity and show others that a successful business 
can be done in the village. Out of over the thousand ideas, she stopped at 
the production of dried fruits. The theoretical study of the technology for 
the production of dried fruits began with the information found on the In-
ternet. Even with the money from the business plan, it was impossible to 
buy a fruit dryer from abroad. So, with the help of her friends, she started 
working on the idea of a drying cabinet. So in a workshop in Rustavi they 
made for her a drying cabinet for drying fruits, but the business plan for 
drying persimmons missed the persimmon season, and Daka, faced with a 
new challenge, decided to dry the fruits that were in Guria in December - 
tangerines and kiwi. Experiments have resulted in a delicious assortment 
of sweets. The first assortment included: Janjukha, candied orange peel, 
apples, tangerines, kiwi, persimmons, hazelnuts, and walnuts. Thus, the 
Gurian sweets assortment ended up on hand-sewn plates, in hand-sewn 
small sacks. With the help of her friends, she created a logo, packaging 
boxes and entered the supermarket chain under the Skiji brand name in 
the first year. In the near future, a certified enterprise of the European 
standard will be built in Skiji, where the packaging will take place in a Guri-
an oda house and will comply with the HACCP standard. All this will allow 
her to produce tons of dried fruits. The new plant will also produce fruit 
and flower tea.
Bakhmaro, which a few years ago was declared a ski resort, gave birth to 
the idea of the family hotel “Skiji”. This is how Guria appeared on the tourist 
map and Skiji on this map. The hotel is decorated in a vintage country-side 
style and furnished. Large balconies, five bedrooms, a dining room, a fire-
place, a separate hut in the courtyard used for kitchen with a middle fire 
and kettles allow the guest to take master classes on the spot. The Luguba 
rivulet flows near the house, and the large river Gubazouli flows 400 meters 
away. The village is a house of houses-museums of Nodar Dumbadze, Mose 
Gogiberidze, Ana Kalandadze, several churches and monasteries (Udabno 
Monastery, Erketi Nunnery, Gortafoni Convent, Trinity Church), and a few 
kilometers away there are the resorts of Nabeghlavi and Bakhmaro.

“My dream came true when I started my own business. I make dried fruits. 
In the beginning, I started production from scratch. I didn’t even know how 
to dry fruit. The background was very bad. There were no resources in Guria, 
and everyone thought that I would not succeed. I had nothing, no activities, 
nothing to say, except my diligence, effort and interest in something, in some-
thing that had to be done. I wanted to prove to myself, to the people who lived 
here and then left, that I can do something in this place. I am a citizen with 
average property and no money to start my own business. For example, for 
me it was my home and the fruits that grew here. A lot has changed. Initially, 
the background and attitude changed. People started imitated my efforts. 
There were no beds in my country house and it was raining inside. It is now 
a family run hotel. Better to do something here than to make your life easier 
in Tbilisi, on the asphalt. This country can be built only by going through the 
regions, making the last point and gaining a foothold there. I am planning 
to expand; I want to build a medium-sized enterprise certified according to 
European standards. I want to fill the niche of agro-tourism, because I have 
both a production and a family hotel. With my work I want to show people 
that Guria has the potential for development, here you can also work suc-
cessfully, create good living conditions!”

Successful business inspired 
by the love for the village

Daka Berdzenishvili 
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ბაია აბულაძე მეღვინე გოგო, სოფელ მეორე ობჩიდან. ღვინის 
ინდუსტრიაში „ბაიას ღვინო“ უკვე ყველასთვის  ნაცნობი და 
საყვარელია. რამდენიმე ჰექტარზე გაშენებულ ვენახებს საკუთარი 
ხელით უვლის, მისი და ვაზის სიყვარულიც ბავშვობიდან იწყება. 
სოფელი ობჩა მეღვინეობისთვის ხელსაყრელი ზონაა. სოფელს 
სახელი სამი ჯიშის ყურძენმა - ციცქამ , ცოლიკაურმა და კრახუნამ 
გაუთქვა. ცოლიკაურს ობჩურას სახელითაც მოიხსენიებენ.  
აბულაძეების ოჯახი ათეულობით წელია მეღვინეობას მიჰყვება. 
ბაიას ღვინის დაყენება ბაბუამ ასწავლა . დღეს კი, ის  და-ძმასთან 
ერთად აგრძელებს მეღვინეობის გზას. 
 22 წლის ასაკში მან ოჯახის საქმიანობა ბიზნესად აქცია და ღვინის 
ინდუსტრიაში „ ბაიას ღვინის“  ბრენდის ქვეშ გამოჩნა. მის მიერ 
წარმოებული ღვინო არა მარტო ობჩის საზღვრებს, არამედ ქვეყნის 
საზღვრებსაც გასცდა და მსოფლიო ღვინის რუკაზე ობჩამ თავიც 
მოინიშნა. 
ბაიამ განათლება საჯარო ადმინისტრირების მიმართულებით მიიღო, 
თუმცა არჩევანი ოჯახური ტრადიციის გაგრძელებაზე გააკეთა და 
დღეს რეგიონში მაგალითი გახდა, რომ ნებისმიერ გარემოსა და 
სივრცეში შესაძლებელია კარგად აკეთო შენი საქმე. მისი ღვინო 
პირველად 2015 წელს ჩამოისხა და მისმა წარმატებამაც  ღვინის 
ინდუსტრიაში ათვლა დაიწყო. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ გოგო 
დაინტერესდებოდა ამ საქმიანობით. როგორც ქალს, მეღვინეობა 
მას დიდი გამოწვევების წინაშე აყენებს, რადგან საქართველოში 
ეს პროფესია მამაკაცურ საქმიანობად ითვლებოდა.  ქალი არა თუ 
მეღვინედ, არამედ მარნის ტერიტორიაზეც არ განიხილებოდა, თუმცა, 
ახალმა თაობამ დაანგრია ეს სტერეოტიპი და ბაია  პირველი იყო 
და-ძმას შორის ვინც  ღვინის ფილოსოფია დაინახა.
ბაია ვენახთან დალოგს დილის 6 საათიდან იწყებს, ღვინის 
დაყენებისას კი ძველ და ტრადიციულ მეთოდს იყენებს. დღეს მისი  
ღვინო ათ სხვადასხვა ქვეყანაში გადის.

„ ჩემი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი მშობლიურ სოფელთან, ვაზსა 
და ღვინოსთანაა დაკავშირებული. მეღვინეობა-მევენახეობის 
სიყვარული მემკვიდრეობით გადმომეცა. მას შემდეგ, რაც თბილისში 
სასწავლებლად წავედი, ჩვენი ღვინით, ღვინის კლუბის მიერ 
ორგანიზებულ ახალი ღვინის ფესტივალებში ვმონაწილეობდით. 
2015 წელს „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის 5 000 ლარიანი 
დაფინანსებით ღვინის  ჩამოსასხმელი მოწყობილობები შევიძინეთ. 
შემდეგ უკვე, ნინო ზამბახიძისა და ფერმერა ასოციაციის შესახებ 
ვნახე ვიდეო. როგორც კი  ფერმერთა ასოციაციის წევრები გავხდით, 
ჩვენი ღვინით რესტორნები, ღვინის მაღაზიები, ჟურნალისტები 
დაინტერესდნენ და დღეს უკვე ექსპორტზეც  გაგვაქვს.  პირველი 
საექსპორტო შეკვეთა ავსტრიიდან მივიღეთ, დღეს უკვე 10 ქვეყანაში 
აგემოვნებენ ჩვენს ღვინოს.  ეს ბაზრები ქართული ღვინის მიმართ 
ძალიან მზარდია.  როდესაც სოფელში ცხოვრობ, ძალიან ბევრი 
რესურსია იმისთვის, რომ იყო წარმატებული. ამისთვის მხოლოდ 
შრომაა საჭირო. მეღვინეობა ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. ძალიან 
დიდი სიყვარული და ინტერესი მაქვს ამ საქმის მიმართ. როცა ვენახთან 
მუშაობ რთულია, რომ გაბრაზდე. ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, 
რაც ამ ბიზნესის კეთებისას მივიღე იყო ის, რომ უკან არასდროს არ 
უნდა დაიხიო!  მთავარი მოტივაცია კი ღვინისადმი სიყვარულია. 
ჩვენს საქმეში საკუთარ ფინანსებს ვდებდით და ყოველგვარ ღონეს 
ვხმარობდით, რომ წინ წაგვეწია. დღეს ახალ მიწებს ვყიდულობთ, 
ვენახებს ვაშენებთ და დიდ გეგმებს ვსახავთ“.

მეღვინე გოგო 
სოფელი ობჩიდან

ბაია აბულაძე 
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Baia Abuladze is a winemaker girl from the village of Meore Obcha. In the 
wine industry, “Baia’s Wine” is already known and loved by everyone. She 
takes care of the vineyards stretched on several hectares with her own 
hands, the love between her and the vine began from childhood. The village 
of Obcha is a favorable area for winemaking. The village became famous 
for its three grape varieties - Tsitska, Tsolikauri, and Krakhuna. Tsolikauri 
is also called Obchura.
The Abuladze family has been engaged in winemaking for decades. Baia 
was taught to make wine by her grandfather. Today she continues her wine-
making career together with her brothers and sisters.
At the age of 22, she turned her family tradition into a business and began 
making wine under the Baia’s Wine brand. The wine she produced went 
not only outside Obcha, but also outside the country, and Obcha became 
marked on the wine map of the world.
Baia was educated in public administration, but she decided to continue 
the family tradition, and today in the region she has become an example 
of the fact that in any environment and in any space, you can do your job 
well. Her wine was first bottled in 2015, and this was the beginning of her 
success in the wine industry. No one could have imagined that a girl would 
become interested in this occupation. As a woman, winemaking poses great 
challenges for her, as this profession was considered to be men’s activity 
in Georgia. It was impossible to imagine a woman not only as a winemaker, 
but also on the territory of a winery, but the new generation had broken 
this stereotype, and Baia became the first among her brothers and sisters 
to see the philosophy of wine.
Baia starts her conversation with the vineyard at 6 am, and uses the old 
and traditional method when making wine. Today her wine is exported to 
ten different countries.

“Most of my life has been associated with my home village, vineyards, and 
wine. I have inherited my love for winemaking and viticulture from my ances-
tors. After I went to study to Tbilisi, together with our wine we participated 
in the new wine festivals organized by the Wine Club. In 2015, we purchased 
equipment for bottling wine for the amount of GEL 5,000 as part of the Pro-
duce in Georgia program. Then I saw a video about Nino Zambakhidze and the 
Georgian Farmers’ Association. As soon as we became members of the Farm-
ers’ Association, restaurants, liquor stores, and journalists became interest-
ed in our wine, and today we are already exporting it. We received the first 
export order from Austria, and today our wine is tasted in 10 countries of the 
world. These markets are growing very strongly for Georgian wine. When you 
live in a village, there are too many resources to be successful. It only takes 
work. Winemaking has become a part of my life. I love and am very interest-
ed in this business. When you work in the vineyard, it’s almost impossible to 
get angry at anything. The most important lesson I learned while doing this 
business was that you should never back down! The main motivation is love 
for wine. We invested our finances in our business and work hard to move 
forward. Today we are buying new land, building vineyards, and making big 
plans”.

WINE-MAKING GIRL  
FROM THE VILLAGE OF OBCHA

Baia Abuladze 
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ლიკა მეგრელაძის საოჯახო სასტუმრო სახლი „კომლი“ ოზურგეთში 
სოფელ წითელმთაში ჩაის ბაღს, კასრსა და ნალიას ნომრებად, 
ბამბუკის ტყეს, ეზოში მდინარე კიკვატაზე ნავით გასეირნებას და 
საკუთარი ხელით მომზადების აგროტურისტულ სერვისს მოიცავს. 
აქ ჩამოსულ ვიზიტორებს, ღამისთევასთან ერთად, უშუალოდ ჩაის 
კრეფის პროცესში ჩართვა შეუძლიათ. ამასობაში, გაისერინებთ 
გომის მთისკენ, ურეკში, შეკვეთილში და  კომლში დაბრუნებულები 
საკუთარი ხელით მოგრეხილ ჩაის დააგემოვნებთ. სახლი 150 წელს 
ითვლის  და აქ   გურული ყოფისთვის დამახასიათებელ არაერთ 
ელემენტს შეხვდებით. 
ეტიმოლოგიურად სიტყვა „კომლი“ კვამლიდან მოდის. ანუ ეს არის 
ადგილი, საიდანაც კვამლი პერმანენტულად, ზამთარ-ზაფხულ 
ამოდის. კვამლის ამოსვლა იმას ნიშნავს, რომ იქ საჭმელი კეთდება, 
სითბოა, სასმელია, ჩაის ადუღებენ და ცხოვრება გრძელდება.
ლიკამ თბილისში 35 წლიანი წარმატებული კარიერა  დატოვა, 
გურიაში დაბრუნდა  და დღეს  „კომლში“ კვამლი  ამოდის.  
საქართველოში გურია კახეთის  შემდეგ ვაზის ენდემური ჯიშების 
რაოდენობით ყველაზე მდიდარი მხარეა. აქ 60-მდე უნიკალური 
ვაზის ენდემური ჯიშია. მართალია, ლიკას ჩაის ფილოსოფიის ცოდნა 
დედისგან ერგო, თუმცა ინტერესი ვაზის მიმართაც გაუჩნდა და  
საკუთარი ნაკვეთის ფერდობზე სადემონსტრაციოდ ვაზის რამდენიმე 
იშვიათი ჯიშის გაშენებაც დაიწყო. ეზოში შესულებს გურული 
ჩხავერი, მტევანდიდი, საკმიელა, ბადაგი, კამური და  რცხილათუბანი 
დაგხვდებათ. ვაზის გაშენების ინსპირაცია ეზოში აღმოჩენილი 
ქვევრებიდან წამოვიდა, რომლებიც წინასწარი ვარაუდით გვიანი 
შუა საუკუნეების პერიოდს ეკუთვნის.  არქეტიპული მარნის გვერდით 
თანამედროვე მარნის მოწყობას გეგმავს. ჩხავერის პირველი 
მოსავალი უკვე ჩამოისხა და „კომლის“ ბრენდის ქვეშ ექსპორტზე 
ამერიკაშიც გაიგზავნა.
საოჯახო მეურნეობის განვითარებაში ლიკას ოჯახის წევრები 
ეხმარებიან. ის არც ექსპერიმენტებს გაურბის. ეზოს განაპირას 
“ჰობიტების სახლი” შენდება და,  სამომავლოდ, კომლის სივრცეს 
ეკო სოფელის დინამიკა მიეცემა. მზის ენერგიისა და მდინარე 
კიკვატას სარწყავად  გამოყენება იგეგმება. ყველაფერის გაკეთებას 
ისე გეგმავს, როგორც ორი საუკუნის წინ იყო, ოღონდ თანამედროვე 
ცოდნითა და მიდგომით. 

„დედა 50 წელზე მეტხანს ანასეულის ჩაისა და სუბტროპიკული კვლევების 
ინსტიტუტის წამყვანი სპეციალისტი იყო. ის წესი ხომ იცით, ვისაც 
დედა გურული ჰყავს, თვითონაც გურული რომ არის და ჩემს შვილებსაც 
სიგიჟემდე უყვართ აქაურობა. ყოველ ზაფხულს აქ ვატარებდით, ბმა 
არ გაგვიწყვიტავს. დედა 80 წლის რომ გახდა მივხვდით, რომ უკვე 
მარტოს აღარ შეეძლო ამ ყველაფრის მოვლა და თან ჩვენც გვინდოდა, 
ახალი სული ჩაგვებერა აქაურობისთვის. დავიწყეთ ნელ-ნელა  სახლის 
აღდგენა და  ეშხში შევედით. ეზოში, ჩემს პლანტაციაში ნახავთ 7-8 
ჯიშის ჩაის ბუჩქს. იშვიათად ნახავ ადამიანს თბილისში, ქართლისა 
და კახეთის ზონაში ჩაის  ბუჩქი, რომ ნანახი ჰქონდეს. თუ სტუმარი 
ვერ რჩება, ამ ყველაფერს ვუყვებით და პირდაპირ დაგემოვნებაზე 
გადავდივართ. ეს არის ჩაის ტური. ჩაის ტური პირველი პროექტი იყო, 
მაგრამ კომლი ვერაფრით იქნება ღვინის გარეშე. მინდა,ზუსტად ის 
კომლი აღვადგინო, რომელიც  მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის 
დასაწყისში იყო. პირველ რიგში, აღვადგენ მარანს პირველადი სახით“.

დილა უნდა იწყებოდეს 
ჩათი და გურიაში

ლიკა მეგრელაძის 
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Lika Megreladze’s family-run Guesthouse Komli includes a tea garden, 
rooms in a barrel and a granary, a bamboo forest, a boat ride on the Kik-
vata River in the yard, and a self-catering agri-tourism service in Tsitelmta 
village in Ozurgeti. Visitors, who come here, in addition to spending the 
night, can directly participate in the tea picking process. In the meantime, 
you will be able to take a walk to the Mount Gomi, Ureki, Shekvetili and 
when your return to Komli you will have the opportunity to taste your own 
hand-rolled tea. The house is 150 years old and here you will find many el-
ements typical of Gurian life.
Etymologically, the word “Komli” (household) comes from the word “kvam-
li” (smoke). That is, this is a place from which smoke constantly rises in 
winter and summer. The rising smoke means that food is being prepared 
there, it is warm, there is some drink in there, tea is made and life goes on.
Lika left her successful 35-year career in Tbilisi, returned to Guria and to-
day smoke is rising from her Komli.
In Georgia, Guria is the second richest region in terms of the number of 
endemic grape varieties after Kakheti. There are about 60 unique endemic 
grape varieties here. Although Lika inherited her knowledge of tea philos-
ophy from her mother, she also became interested in vines and began to 
grow some rare varieties of grapes on the slope of her own land plot. In the 
yard we can find Gurian Chkhaveri, Mtevandidi, Sakmeela, Badagi, Kamuri, 
and Rtskhilatubani. The inspiration for the vine cultivation came from the 
pitchers discovered in the yard, which presumably belong to the late medi-
eval period. She plans to build a modern wine cellar next to the archetypal 
wine cellar. The first crop of Chkhaveri has already been bottled and sent 
to America for export under the Komli brand.

Lika’s family members help her in the development of the family farm. Nor 
does she shy away from experimentation. A “house of hobbits” is being 
built on the edge of the yard and, in the future, it will add dynamics of the 
eco village to the Komli area. It is planned to use solar energy and arrange 
an irrigation system using the Kikvata River. She plans to do everything as 
it was two centuries ago, but with modern knowledge and approach. 

“My mother had been a leading specialist at the Anaseuli Institute of Tea and 
Subtropics for over 50 years. You know the rule: whoever has a Gurian moth-
er is a Gurian himself, and my children are madly in love with this place. Ev-
ery summer that we spent here, the connection did not break. When my mom 
turned 80, we realized that she could no longer take care of everything on 
her own, and at the same time, we wanted to bring a new spirit to this place. 
We began to slowly rebuild the house and were very carried away by it. In the 
yard of my plantation you will find 7-8 varieties of tea bushes. You rarely see 
a tea bush in Tbilisi, Kartli and Kakheti. If the guest cannot stay, we tell him/
her all about this place and proceed directly to the tasting. This is a tea tour. 
The tea tour was the first project, but the household cannot do without wine. 
I want to restore exactly the house that existed in the late 19th - early 20th 
century. First, I will restore the wine cellar to its original form.”

THE MORNING SHOULD START WITH 
TEA AND IN GURIA

Lika Megreladze
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ნინო კვერნაძის გზა ნიუ-იორკიდან სოფელ უდაბნოში გაჩერდა. 
საქართველოში ერთ-ერთ მასშტაბურ პროექტ „უდაბნოს“ 
აგროკულტურისა და აგროტურიზმის განვითარების მიმართულება 
აქვს. შვიდი ათას ჰექტარზე გადაჭიმული ფერმერული მეურნეობა 
ნუშის ბაღებს, კენკრას,  სასტუმროს, ფერმებს და ენდემური ვაზის 
ჯიშებს აერთიანებს. ადგილზე მოყვანილი ჯანსაღი პროდუქტი 
სტუმრებს განსაკუთრებულ შთაბეჭდილების შეუქმნის, რაც 
სასტუმროს კონცეფციის მთავარი შემადგენელი ნაწილი იქნება. 
სასტუმროს ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ, თუნდაც ცოტა 
ხნით, იცხოვრონ ფერმერის ცხოვრებით და თავად დაკრიფონ 
მოსავალი, რომლითაც მათთვის სასურველ კერძს შეფმზარეული  
მოამზადებს. ეს არის სივრცე, სადაც გასაქმებენ, გასწავლიან და 
მომავლის პროფესიას განდობენ.
ნინო ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უმსხვილეს საფინანსო კომპანია Gold-
man Sachs-ში მუშოაბდა, თუმცა ამერიკაში წარმატებულ კარიერას 
საქართველოში დაბრუნება  და „აჭარა ჯგუფში“ საქმიანობის 
გაგრძელება არჩია. დღეს ის საქართველოში  აგროკულტურისა 
და აგროტურიზმის განვითარების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე  
მასშტაბურ პროექტს მართავს. საწყის ეტაპზე ამ მიმართულებით 
გამოცდილება არ ქონდა, თუმცა ბევრი ისწავლა, ცოდნა გაიღრმავა და 
კახეთში შვიდი ათას ჰექტარზე გადაჭიმული  ფერმერული მეურნეობა 
ჩიაბარა.

„  იტალიური და ესპანური ნუშის ბაღების გაშენება 2017 წელს 500 
ჰექტარი მიწით დავიწყეთ. შემდეგ წელს გავაორმაგეთ და დღეს 
2000 ჰექტარზეა    გაშენებული. სანერგეც გვაქვს. 150 ათას ნერგამდე 
ჩამოვიტანეთ და ჩვენ თვითონ გამოგვყავს ნერგები. ეს მისცემს 
შესაძლებლობას სხვა ფერმერებს, რომ ნერგვები აქვე შეიძინონ და 
ჩვენსავით არ მოუწიოთ ევროპიდან ჩამოტანა. ჩვენთვის ძალიან 
მნიშვნელოვანია მარტო ჩვენ არ გვქონდეს ნუშის ბაღები, ირგვლივ 
სხვებმაც გააშენონ და საქართველო იყოს ნუშის მწარმოებელი ქვეყანა. 
ცალსახად, ეს ადგილი სასოფლო-სამეურნეო ცენტრად და მდგრადი 
ტურისტული დანიშნულების ადგილად ყალიბდება. უდაბნოში მოსულ 
სტუმრებს იტალიიდან ჩამოყვანილი ხმელთაშუა წყლის კამეჩები, 
ალპური ჯიშის თხები, ნუშისა და კენკრის ბაღები, ქათმები და სასტუმრო 
დახვდებათ.  დღეისთვის, რძეს ვყიდით ყველის მწარმოებლებზე, ისინი 
ამზადებენ, ჩვენ გვიბრუნდება და ვამარაგებთ ჩვენს სასტუმროებსა და 
რესტორნებს. ჩვენს რძის ნაწარმს ძალიან დადებითი გამოხმაურება 
მოჰყვა, ყველაფერი ნატურალურია და ძნელი საშოვნელი. საზღვრების 
გახსნის შედეგ, ვაპირებთ ჩამოვიყვანოთ კონსულტანტები და 
დავიწყოთ ჩვენი რძის გადამუშავება.  რძის ნაწარმის ცოტა რაოდენობა 
გვაქვს და არის მხოლოდ ჩვენი სასტუმროების მომარაგებისთვის. თუ 
რძის წარმოება გაიზარდა, მერე შეიძლება განვიხილოთ გასაყიდად 
სხვა ობიექტებში გაშვებაც. „აჭარა ჯგუფისთვის“ მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია ის, რომ ადგილობრივი ფერმერებისგან ვყიდულობთ 
პროდუქციას. არ ვაპირებთ, რომ უზარმაზარი საწარმო გავაკეთოთ, 
რადგან ადგილობრივი მეურნეობის ხელშეწყობას ვცდილობთ. ასევე, 
გვაქვს კენკრის ბაღები. მთლიანობაში, 20 ჰექტარზე გაშენებულია  
მარწყვი, მაყვალი და ჟოლო. პროექტი  უკვე 400-ზე მეტი ადამიანს 
ასაქმებს და ძირითადად ადგილობრივებს. ჩვენს პარტნიორ 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთანაც ვაგრძელებთ მუშაობას 
და ამ თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ვფიქრობთ. ჩვენ ყველა 
ერთად თანამედროვე საქართველოს ვაშენებთ. ასეთი მაშტაბური 
პროექტი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით  არ გაკეთებულა, 
და, დარწმუნებული ვართ ყველასთვის საამაყო იქნება რავ კეთდება 
ქვეყანაში”. 

ფერმიდან სუფრამდე 

ნინო კვერნაძის 
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Nino Kvernadze’s road from New York stopped in the village of Udabno. 
One of the large-scale projects of Georgia “Udabno” is aimed at the devel-
opment of agriculture and agro-tourism. The 7,000-hectare farm includes 
almond plantations, orchards of berries, a hotel, farms, and vineyards of 
local grape varieties. A healthy product grown locally will make a special 
impression on guests and will become the main component of the hotel’s 
concept. Visitors to the hotel will have the opportunity to live the life of 
a farmer at least for a certain period of time and harvest their own crops, 
from which the chef will prepare the desired dish for them. This is the place 
where you are hired, trained and trusted for the profession of the future.
Nino worked at Goldman Sachs, one of the largest financial companies in 
New York, but after her successful career in the United States, she chose to 
return to Georgia and continue her work with Adjara Group. Today she is in 
charge for one of the largest projects in the development of agriculture and 
agro-tourism in Georgia. At the initial stage, she did not have experience 
in this field, but she learned a lot, deepened her knowledge, and took up a 
farm in Kakheti, which stretches over more than seven thousand hectares.

“We started by growing Italian and Spanish almond orchards in 2017 on 500 
hectares of land. The next year we doubled it, and today it occupies over 
2000 hectares. We also have a nursery. We have imported up to 150 thousand 
seedlings and we also grow seedlings ourselves. This will allow other farmers 
to buy seedlings here locally and not import them from Europe as we did. It 
is very important for us that not only we have almond orchards, but that they 
are planted by others around us, and that Georgia becomes a country that 
produces almonds. It is obvious that this place is turning into an agricultural 
hub and a sustainable tourist destination. Visitors to Udabno will encounter 
Mediterranean water buffaloes brought from Italy, alpine goats, almond and 
berry orchards, chickens and a hotel. Today we sell milk to cheese producers, 
they process it and make dairy products and return to us and then we deliver 
it to our hotels and restaurants. Our dairy products have received very posi-
tive reviews, all is natural and hard to find. When borders open, we are going 
to attract consultants and start processing milk. We have few dairy products 
and they are only meant to supply our hotels. If milk production increases, 
then we can think of selling it to other chains as well. An important factor for 
the Adjara Group is that we purchase products from local farmers. We are 
not going to do a large enterprise because we are trying to support local ag-
riculture. We also have berry orchards. We grow strawberries, blackberries, 
and raspberries on a total of 20 hectares. The project already employs over 
400 people, mostly local residents. We continue to work with our partner, 
the Georgian Farmers’ Association, and are planning on deepening this coop-
eration. We are all building modern Georgia together. There has never been 
such a large-scale project in the field of agriculture, and we are confident 
that everyone will be proud of what is happening in the country”.

FROM FARM  TO TABLE 

Nino Kvernadze
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გულიკო ფანჩულიძე აგროტურისტული  საქმიანობით 20 წლის წინ 
დაინტერესდა, როდესაც ვენახებისა და ხეხილის ბაღების გაშენება 
დაიწყო. ამას მოჰყვა  თბილისიდან მარტყოფში, ბროწესამმიულას 
დასახლებაში მეუღლესთან ერთად გადაცხოვრება, მარნის 
მშენებლობა, 20 ტონა მოცულობის ქვევრების ჩაყრა და,  
ბიოდინამიური მეთოდით მოვლილი ვენახებიდან მიღებული 
ყურძნით, სხვადასხვა სახეობის ღვინის წარმოება.
 აგროტურისტულ ობიექტამდე იყო ბუტიკური სასტუმროს მართვა 
თბილისში. ამ გამოცდილებამ დაარწმუნა იმაში, რომ სტუმრის 
გარეშე ბროწეულაში გაგრძელებული  ცხოვრება წარმოუდგენელი 
იქნებოდა  და ასე შეიქმნა საოჯახო სასტუმრო „ შატო დემი“. 
საოჯახო სასტუმრო „შატო დემი“ თბილისიდან 2 კილომეტრში  ხუთ 
ნომერს, ღია სადეგუსტაციო სივრცეს, ორ ჰექტარზე გაშენებულ 
ვენახებს, ტბას და ველოსიპედის ბილიკებს აერთიანებს. 
უახლოეს მომავალში ტურისტს ტირიფებისა და ბროწეულების 
ხეივანი, ნავები და წყლის ველოსიპედები დახვდება.  ასევე, მათ 
შესაძლებლობა ექნებათ სხვადასხვა სახის მასტერკლასში ჩაერთონ. 
ეს არის დედაქალაქთან ახლოს კარგი დასასვენებელი  ადგილი, 
სადაც ყველანაირი გემოვნების ადამიანი თავის სურვილებს 
დაიკმაყოფილებს.

ბროწეულაში 
დაწყებული ბიზნესი

გულიკო ფანჩულიძე 
„ ეს არის ჩვენი 20 წლიანი ოჯახური სასტუმრო მომსახურების ტრადიცია, 
რომელიც თბილისში, ფიქრის გორაზე მე და ჩემი მეუღლის მიერ 
აშენებული ბუტიკური სასტუმროს „დემი“-ის არსებობიდან იწყება.  
იმდენად საინტერესო და მრავალფეროვანი იყო ბიზნესის ეს სფერო 
ჩემთვის, რომ გადავწყვიტეთ ქალაქგარეთ შეგვექმნა ანალოგური 
სივრცე, უფრო ფართო  შეთავაზებებით სავსე. გარშემომყოფებს, რა 
თქმა უნდა, უკვირდათ რატომ დავანებეთ თავი თბილისში 20 წლის 
აწყობილ სასტუმრო ბიზნესს და 60 წლის ასაკში შევეჭიდეთ სრულიად 
ახალ საქმეს - აგროტურიზმს.  ბუტიკური სასტუმროდან მიღებულ 
შემოსავალს მთლიანად „შატო დემის“ განვითარებაში ვდებდით და 
დღეს კიდევ უფრო ვრწმუნდები, რომ სწორი ინვესტიცია გავაკეთეთ.  
აგროტურისტული ადგილის შესაბამისად, ამ სახლის რეკონსტრუქცია 
მოვახდინეთ და გავაკეთეთ მარანი.  გვინდოდა, რომ ბიოდინამიური 
მეთოდით მოვლილი ვენახებიდან მიღებული ყურძენი, ღირსეულად, 
ქვევრში დაგვებინავებინა.  დღემდე მახსოვს, ეზოში შემოგორებულ 
ქვევრებს როგორც შვილს ხვდება დედა ისე დავხვდი, ჩავეხუტე და 
ასე დაიწყო ჩემი და ღვინის ისტორია. ბიზნესის დასაწყებად ყველაზე 
რთული სწორი მიმართულების გზის პოვნაა და შემდეგ ამ მიზნის 
სრულყოფილებისთვის ბრძოლაა. ხშირად ეს ბრძოლა დიდ ზღვაში 
ცურვის არმცოდნე ადამიანის ბრძოლას მაგონებს, ცურვა არ იცი და 
იმისთვის რომ გადარჩე ყველა ძალა უნდა მოიკრიბო და სამშვიდობოს 
გამარჯვებული გამოხვიდე. რამდენიმე წლის წინ ტელევიზიით 
მოვისმინე, რომ ვისაც სურდა რაიმე ახალი იდეის განხორციელება 
შეგვეძლო მიგვეკითხა ფერმერთა ასოციაციისთვის. მესამე დღეს 
აღმოვჩნდით ქ-ნ ნინო ზამბახიძესთან მიღებაზე მე და ჩემი მეუღლე, 
ჩვენი დახუნძლული იდეებით სავსე. მან ყურადღებით მოგვისმინა 
და მოგვცა რჩევები თუ რომელი საგრანტო კონკურსებისთვის უნდა 
მიგვემართა. ეს აღმოჩნდა ძალიან დიდი დახმარება ჩვენი სწორ 
გზაზე დაყენებისთვის და მუდამ მადლობელნი ვიქნებით ამ უანგარო 
დახმარებისთვის. ასე მივიღეთ დახმარება, შევუდექით საქმის კეთებასა 
და დღემდე ვაგრძელებთ. ასე გახდა ეს საქმიანობა ჩვენი ჰობიც. 
ჩვენგან წასული თითოეული  კმაყოფილი სტუმარი ემოციაა, ჩვენი 
დიდი შრომის შედეგი. ასევე,  ვართ ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის 
წევრები, მონაწილეობას ვიღებთ სხვადასხვა გამოფენებში. სწავლა 
სიბერემდეო ნათქვამია, ჩვენც ასე მივყვებით გზას. ვიტყვი, რომ ამ 
აგროტურისტული ობიექტის შექმნით ჩვენ უფრო გავიზარდეთ. აქ 
ქარიც, წვიმაც, თოვლიც და ყვავილობაც საოცარი სილამაზეა.  მიწა 
ჩვენი მარჩენალია და კარგად უნდა მოვუაროთ. მიწასთან დაბრუნებით 
მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს კეთილდღეობა დადგება“.   
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Guliko Panchulidze became interested in agricultural tourism 20 years ago, 
when she started cultivating and planting vineyards and orchards. This 
was followed by a move together with his spouse from Tbilisi to Martkopi, 
Brotseula settlement, the construction of a wine cellar, the installation of 
qvevris with the 20 ton of volume and the production of various types of 
wine from grapes obtained from vineyards, taken care of by biodynamic 
methods.
Before the agri-tourist facility, there was a management of a boutique ho-
tel in Tbilisi. This experience convinced her that living in Brotseula and not 
receiving guests would be unimaginable, and so the family hotel “Chateau 
Demi” was created.
Family hotel Chateau Demi combines five rooms, an open tasting area, two 
hectares of vineyards, a lake and bicycle paths, just 2 kilometers away from 
Tbilisi. In the near future, tourists will be met with an alley of willows and 
pomegranates, boats and water bikes. They will also be offered the oppor-
tunity to engage in a variety of master classes. It is a good resting place 
near the capital city, where people of all tastes will be able to satisfy their 
desires. 

BUSINESS STARTED 
IN BROTSEULA

Guliko Panchulidze 
“This is our 20-year old tradition of family hotel service, which began with 
the creation of the boutique hotel” Demi “built by me and my spouse on 
Pikris Gora in Tbilisi. This area of business was so interesting and diverse for 
me that we decided to create a similar space outside the city, full of a wider 
range of offerings. People around us, of course, wondered why we left the 
20-year-old hotel business in Tbilisi and at the age of 60 started a complete-
ly new business - an agricultural tourism. We have invested all the proceeds 
from the boutique hotel in the development of Chateau Demi and today I am 
even more convinced that we had made the right investment. We have recon-
structed this house to make it suitable for the agri-tourism facility and also 
built a wine cellar. We wanted grapes from biodynamic vineyards to be accom-
modated honorably, in a qvevri. I still remember the moment when qvevris 
were rolled into the yard, as a mother meets her child, this is how I met them, 
hugged them and this is how I began my story with wine. The hardest part 
of starting a business is finding the right direction and then fighting for that 
goal. Often this struggle reminds me of the struggle of a person who cannot 
swim in the big sea, you cannot swim, and in order to survive, you need to 
gather all your strength and come out victorious. A few years ago, I heard on 
television that anyone who wants to implement any new idea can contact a 
farmers’ association. On the third day my spouse and I were at the reception 
of Mrs. Nino Zambakhidze, full of new ideas. She listened carefully and ad-
vised us to apply for the grant competition. It was a great help to guide us 
on the right path, and we will always be grateful for this selfless support. So, 
we received support, started doing business and continue to this day. This 
is how our hobby became our business activity. Every satisfied guest leaving 
us is an emotion, the result of our hard work. We are also members of the 
Natural Wine Association and participate in various exhibitions. They say it 
is never late to learn and this is how we go along this path. I will say that by 
creating this agri-tourism facility, we have grown even more. Wind, rain, snow 
and blooming are stunningly beautiful here. The land is our breadwinner and 
we must take care of it. By going back to and taking care of land, I am confi-
dent that Georgia will prosper.”
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ეკა თოდაძე, პროფესიით იურისტი, ყვარელის ცენტრში მდებარე 
საოჯახო სასტუმრო „ისევ ყვარელის“ მფლობელია. სახლი აშენებულია 
მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში, ინტერიერი თანამედროვეა, თუმცა 
შენარჩუნებულია  ძველი  კახური ტრადიციები.  თანამედროვე 
ინტერიერში განთავსებული მარანი საქართველოს ყველა კუთხიდან 
ჩამოტანილი ქვით არის ნაშენი. აქვეა კახური თონეც. სახლი 
შემორტყმულია ეზოთი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ველოსიპედებით 
და საცურაო აუზით, რომელიც ასევე ეზოს სივრცეშია განთავსებული. 
საოჯახო სასტუმრო ექვსი სრულიად აღჭურვილი ნომრისგან  და 
ეზოში განთავსებული ორი კოტეჯისგან შედგება. სახლის ბოლო 
მესამე სართულზე, სადაც ბუხრის ოთახია, საოცარი ხედი იშლება 
კავკასიონზე. 
საოჯახო სასტუმროსთან ერთად, თოდაძეების ოჯახი სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტების მოყვანითა  და მეფუტკრეობით არის 
დაკავებული. შესაბამისად, მისულ სტუმარს  საკუთარი ღვინით, 
თაფლით და ნატურალური პროდუქტებით მომზადებული კერძებით 
უმასპინძლდებიან. 

ეკა, ოჯახთან ერთად, აგრო ტურიზმის განვითარების მიზნით, მამა 
პაპისეულ ვენახში ხის კოტეჯების ჩადგმას და  მცირე საწარმოს 
მოწყობა გეგმავს, ხეხილის ბაღში მიღებული მოსავლის სათანადო 
წესით დამუშავება/გადამუშავების მიზნით. მომავალ წელს ბაზარზე 
„ისევ ყვარელის“ ბრენდის ქვეშ ღვინო და თაფლი  გამოჩნდება. 
მთავარი გეგმა მაინც საკუთარი მარნის ადგილობრივი საოჯახო 
მარნების საგამოფენო-სადეგუსტაციო სივრცედ ქცევაა, რათა მეტ 
ადამიანს ქონდეს შესაძლებლობა, რომ  დააგემოვნოს მცირე მარანში 
დამზადებული სხვადასხვა კახური ღვინო.  

ისევ 
ყვარელი   

ეკა თოდაძე
„ ჩვენი სახლი თითქმის 10 წლის წინ ვაქციეთ საოჯახო სასტუმროდ. 
ერთ-ერთი პირველი ვიყავით ყვარელში, ვინც ამ საქმიანობაში 
ჩავერთეთ. გარშემომყოფებს ძალიან უკვირდათ, გაოცებით 
გვეკითხებოდნენ როგორ ვათენებინებდით უცხოებს ღამეს სახლში? 
როგორ არ გვეშინოდა? როგორ ვენდობოდით? რაში გვჭირდებოდა  და 
ა.შ..  იყო პესიმისტური დამოკიდებულებაც, რადგან მაშინ გაზაფხული-
შემოდგომაზე სულ რამდენიმე უცხოელი თუ ჩამოდიოდა, ადგილობრივი 
ტურიზმი კი არ ცდებოდა სკოლის ექსკურსიებს.  თანდათან, ნაბიჯ-ნაბიჯ 
სტუმართ-მასპინძლობის ტრადიცია და ბუნებრივი ყოველდღიურობა 
ვაქციეთ საქმედ. ყვარელში ახლა უკვე ბევრი უცხოელი ჩამოდის, მაგრამ 
მაშინ უცხო ენაზე მოსაუბრე ადამიანი დიდი იშვიათობა იყო. ნამდვილად 
შემიძლია ვთქვა, რომ მასპინძლობა ჩემთვის ჰობიც, სიამოვნების 
დიდი წყაროცაა, ძალიან მიყვარს განსხვავებულ ადამიანებთან 
ურთიერთობა, მათთვის ჩვენი ქვეყნის, კუთხისა, ქალაქის, ჩვენი ოჯახის  
შესახებ მოყოლა და მათი ამბების მოსმენაც. სტუმრები თითქოს 
თავიანთ ქვეყნებში გამოგზაურებენ, გიყვებიან ისინი იქ თავისთან 
როგორ აკეთებენ ამა თუ იმ საქმეს, ხშირად მიზიარებენ თავიანთი 
სამზარეულოს რეცეპტებსაც, როცა რაღაც უკვირთ ან აღაფრთოვანებთ 
მეც მაფიქრებენ იმ წესზე, ქცევაზე თუ არქიტექტურაზე. უცხოელები 
გვეხმარებიან ჩვენი უფრო დავაფასოთ. არაერთი სტუმარი დღეს 
უკვე ჩემი მეგობარია და უკვე განსხვავებულად მიხარია მათი „ისევ 
ყვარელში“ დაბრუნება. “ისევ ყვარელი” სახელიც ამიტომ შევარჩიეთ. 
ვცდილობთ ვიყოთ ისეთი მასპინძლები და შევქმნათ ისეთი გარემო, 
რომ “ისევ ყვარელში” დაბრუნება ისევ მოუნდეთ. დიდი სიხარულია 
ნაცნობ სტუმრებთან ისევ შეხვედრა. წინსვლაში ძალიან გვეხმარებიან 
თვითონ სტუმრებიც. გულდასმით ვკითხულობთ და ვისმენთ ხოლმე 
მათ შეფასებებს. ძალიან ბევრი საინტერესო და სარგებლიანი რჩევა 
მიმიღია სტუმრებისგან. შენიშვნებიც საუკეთესო გზაა ზრდისთვის. 
მჯერა, რომ კარგი მასპინძელი ვერ იქნები თუ ზოგადად ურთიერთობა 
არ გიყვარს, ვფიქრობ ჩემი კომუნიკაბელურობა ძალიან გვადგება ამ 
საქმეში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, სტაბილურობა 
და, მეორე მხრივ, მუდმივი განვითარების სურვილი. წლიდან-წლამდე 
იზრდება სტუმრების მოთხოვნები, რაც შარშან მოწონდათ წელს უკვე 
მიუღებელია. წარმატება თუ გინდა ამ ტემპს უნდა აყვე და არ შეწყვიტო 
განვითარება.  დაბრკოლებები და სირთულეები ბევრია, რთულია 
ფინანსური წყაროების მოძიება, შესაფერისი თანამშრომლების პოვნა; 
იზრდება კონკურენციაც, მაგრამ საბედნიეროდ ყვარელიც უფრო 
საინტერესო ხდება სტუმრებისთვის, სულ უფრო და უფრო მეტი უცხოელი 
და ქართველი სტუმრობს ჩვენს ქალაქს და საქმეც უკეთესობისკენ 
მიდის.  ეს საქმიანობა არის ჩვენთვის სასიამოვნო და საინტერესო 
ყოველდღიურობა, ბუნებრივია, ფინასური შემოსავლის წყაროც. 
აგრეთვე, გვაძლევს თვითრეალიზების საშუალებას, ყოველ წელს რაღაც 
ახალს ვამატებთ. შარშან, მაგალითად, მანსარდი გავაფართოვეთ და 
ძალიან საინტერესო სივრცე გამოგვივიდა ზამთრისთვის, ბუხრით და 
კავკასიონის ხედებით. წელს ზაფხულიდან უკვე აუზს ავამუშავებთ“.
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Eka Todadze, a lawyer by profession, is an owner of Isev Kvareli family ho-
tel, located in the center of Kvareli. The house was built in the 70s of the 
20th century, the interior is modern, but the old Kakhetian traditions have 
been preserved. The wine cellar, decorated in a modern style, is built of 
stones brought from all over Georgia. The Kakhetian “tone” is also here. 
The house is surrounded by a yard, you can enjoy riding bicycles and swim-
ming in a swimming pool, which is also in the yard.
The family hotel consists of six fully equipped rooms and two cottages lo-
cated in the yard. On the last, third floor of the house, where the fireplace 
room is located, a stunning view of the Caucasus opens up.
In addition to the family hotel, the Todadze family is engaged in the culti-
vation of agricultural products and beekeeping. Accordingly, guests will be 
treated with their own wine, honey and dishes made from natural products.

Eka, together with her family, plans to build wooden cottages and a small 
enterprise in the ancestral vineyard for the development of agri-tourism 
in order to properly process the crops harvested in the garden. Next year, 
wine and honey will appear on the market under the Isev Kvareli brand. 
The main plan is to turn local family wineries and wine cellars into an exhi-
bition and tasting space so that more people can taste the various Kakhe-
tian wines made in small wine cellars. 

ISEV 
KVARELI

Eka Todadze
 “We turned our home into a family hotel almost 10 years ago. We were one 
of the first in Kvareli who got involved in this kind of activity. People around 
us were very surprised; they asked with surprise, how could we keep strang-
ers at home at night? How could we not be afraid? How could we trust them? 
Why we needed it, etc. There was also a pessimistic attitude, because then 
in the spring-autumn only a few foreigners came to Kvareli, the local tourism 
was limited to only school excursions. Gradually, step-by-step the hospitality 
tradition and natural routine became a business. Many foreigners are com-
ing to Kvareli now, but it was a great rarity to see a foreign language speaker 
then. I can say for sure that hospitality is also a hobby for me, a great source 
of pleasure; I love to interact with different people, tell them about our coun-
try, region, city, our family and listen to their stories too. Guests, as if trav-
eling through their countries, they tell you how they do this or that business 
in their homeland, they often share their culinary recipes, when something 
surprises or fascinates me, they make me think about the rules, behavior or 
architecture. Foreigners help us appreciate what we have even more. Many 
guests today are already my friends, and I am already differently happy when 
they return to Isev Kvareli. That is why we chose the name “Isev Kvareli” 
(Kvareli Again). We try to be such owners and create such an environment to 
make them want to return to “Isev Kvareli”. It’s nice to meet familiar guests 
again. The guests themselves help us a lot in moving forward. We read and 
listen carefully to their assessments. I received a lot of interesting and use-
ful advice from my guests. Notes are also the best way to grow. I believe that 
one cannot be a good host if he/she does not love communicating in general; 
I think my sociability is very useful in this case. It is also very important, on 
the one hand, stability and, on the other hand, the desire for constant devel-
opment. From year to year the requirements of the guests are growing, what 
they liked last year is already unacceptable this year. If you want to be suc-
cessful, you must keep up with the times and never stop developing. There 
are many obstacles and difficulties, it is difficult to find financial resources, 
find suitable employees; Competition is growing, but, fortunately, Kvareli is 
becoming a more interesting place for guests, more and more foreigners and 
Georgians visit our city, and things are getting better. This activity for us is 
a pleasant and interesting everyday life; of course, it is also a source of fi-
nancial income. It also allows us to realize ourselves; we add something new 
every year. For example, last year we expanded the attic and made it a very 
interesting place for winter with a fireplace and views of the Caucasus. We 
will start working on the pool this summer.”
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მანანა შატავიძე, პოეტი, მეღვინე ქალია, რომელიც  ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში მე-18 საუკუნეში აშენებულ გიგო პაპას მარანს 
მართავს. ეს იყო ადგილი, სადაც გასული საუკუნეების წინ ავლაბრელი 
მიკიტანები და დირაჯები  ტიკჭორებით თბილისიდან ჩადიოდნენ და 
აქ დაყენებული ღვინო დედაქალაქის დუქნებში მიქონდათ. მარანს 
რესტავრაცია რამდენიმე წლის წინ გაუკეთდა მაშინ, როდესაც 
ოჯახმა ღვინის წარმოება ბიზნესად აქცია. მარანში ჩვიდმეტი 
სხვადასხვა ზომის ქვევრია განთავსებული და მისი სიძველის ერთ-
ერთი დამადასტურებელი ნიშანი კედელზე გამოკვეთილი პატარა 
ეკლესიის ფორმის ფიგურებია. ამბობდნენ, რომ ადრე ამ სივრცეში 
ჯვრისწერაც ხდებოდა. 
გიგო პაპას მარანში   ორი სახის მშრალ ღვინოს: რქაწითელსა 
და საფერავს აყენებენ. მარანს ბუნებრივი საცავი აქვს, რიყის 
ქვებისგან გაკეთებული. გარდა ღვინის დეგუსტაციისა, ტურისტებს 
აქვთ შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა სახის მასტერკლასში 
(თონეში პურის  ცხობა, ჩურჩხელების ამოვლება (თათარაობა), 
ზაოდობა (ჭაჭისგან  არყის გამოხდა), მწვადის შეწვა და  ხაჭაპურის 
მასტერკლასი) ჩაერთონ და დარჩენის სერვისით ისარგებლონ.

პოეტი ,მეღვინე 
ქალი ყვარლიდან 

მანანა შატავიძე
„ტურისტული პოტენციალის ზრდამ  გამიასმაგა 
ის აზრი, რომ  ჩვენს მიერ დაყენებული  ღვინოები 
სააშკარაოზე გამომეტანა. მქონდა მოტივაცია 
დავკავშირებოდი ტურისტულ ორგანიზაციებს, 
მომეზიდა ტურისტები, გავწევრიანებულიყავი 
ღვინის კლუბებში და  ჩვენი მარნის ცნობადობა  
გამეზარდა. ჩემთვის ამ ბიზნესის დაწყებამ 
მთლიანად შეცვალა საზოგადოების და ოჯახის 
წევრების დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. მანამ 
ყველა მიყურებდა და აღმიქვამდა როგორც 
მხოლოდ მეოცნებე არაპრაქტიკულ პოეტ ქალად. 
პოეზიის საღამოებიდან უეცრად აღმოვჩნდი 
მეწარმე ქალთა რიგებში. ჩემმა ახალმა 
საქმიანობამ ბევრ ნაცნობ და ახლობელ ქალს  
უბიძგა  მომბაძონ და გამოკვეთონ თუ რა უნდათ 
ცხოვრებაში. ამ ბიზნესის კეთებისას დავინახე ის, 
რომ  მამაკაცებმა ჩემი აქტიურობა არ გაიკვირვეს. 
ეს ხომ კახეთია და საქართველოში თვლიან 
რომ ღვინო კაცის საქმეა. ამ დამოკიდებულებამ 
მასწავლა ის, რომ  კარები უნდა გაუღო სტუმარს, 
დააგემოვნებინო შენი ღვინო, გაუთბო გული და 
ყველაზე დიდი მოგება ეს არის. მერე, აუცილებლად, 
ერთი მერცხალიც მოიყვანს გაზაფხულს. თავიდან 
რომ ვიწყებდე ამ ბიზნესს, ჩემს თავს ვურჩევდი 
იმას, რომ არ უნდა შეგრცხვეს, რაც არ იცი იკითხო 
გაბედულად. არსებული ბიზნესის გაფართოების 
მიზნით, ვგეგმავ სახელობითი ღვინის ჩამოსხმას. 
ასევე,  ღვინოების, საფერავის და რქაწითელის  
წარმოების რაოდენობის გაფართოებას“.
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Manana Shatavidze is a poetess, winemaker, owner of the Gigo Papa’s Wine 

Cellar, built in the 18th century in the municipality of Kvareli. This was the 

place where, centuries ago, Avlabari Mikitans (tavern-keepers) and Dirajis 

(wine merchants) came from Tbilisi with their wineskins to supply the cap-

ital’s taverns with Gigo Papa’s wine. The wine cellar was rebuilt a few years 

ago when the family turned wine production into a business. The wine cel-

lar contains seventeen qvevris of various sizes, and one of the signs of 

its antiquity is the small church figures carved on the walls. It is said that 

wedding ceremonies used to take place in the area.

Two types of dry wines are produced in Gigo Papa’s Wine Cellar: Rkatsiteli 

and Saperavi. The wine cellar contains natural storage area made of cob-

blestones. In addition to wine tasting, tourists have the opportunity to take 

part in various master classes (baking bread in a tone (clay oven), making 

Churchkhela (tataraoba), zaodoba (making vodka from chacha), roasting 

Mtsvadi and a master class in making Khachapuri) and enjoy their stay at 

the hotel.

POETESS, WINEMAKER 
WOMAN FROM KVARELI

Manana Shatavidze 
. “The increase in tourism potential pushed me thinking 
of taking the wines made here to exhibitions. I was mo-
tivated to contact tourism organizations, attract tour-
ists, join wine clubs and raise awareness of our winery. 
For me, starting this business has completely changed 
the attitude of the community and family towards me. 
Before that everyone looked at me and perceived me 
as being just a day dreamer, an impractical poet wom-
an. From poetry evenings, I suddenly found myself in 
the ranks of women entrepreneurs. My new activity 
has prompted many women I know to take after me 
and express what they want from life. While doing this, 
I noticed that men were not surprised by my activities. 
This is Kakheti, and in Georgia in general winemaking 
is considered a man’s business. This attitude taught 
me that you need to open the doors for the guest, let 
them taste the wine, warm their hearts, and this is the 
biggest benefit one can get. Then, of course, even one 
swallow will make a spring. When I just started this 
business, I advised myself not to be ashamed of boldly 
asking others about the things I did not know. In order 
to expand my existing business, I plan to bottle per-
sonalized wines. As well as to expand the production 
of Saperavi and Rkatsiteli wines. “


