
Регион:
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Гроздобер:

Винификация:

За бранда:

Дегустационни 
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Международни 
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зрялост на гроздето /brix/: 24 % BRIX

                                                                        

2012

визия

сорт в %: Pinot Noir 100%

реколта: 2012

алкохол:

21.8.2012

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ

NIMBUS PREMIUM PINOT NOIR

PINOT NOIR

14,50%

дата на гроздобер:

остатъчна захар /g/l/: 2,00

общи киселини /g/l/: 4,35

ph: 3,80

отлежаване в бъчви: да - 100%, 16 месеца

вид бъчви: нови френски дъбови - 225 л

бутилка

вид бутилка: Borgognotta Prestige

трапезно/регионално: регионално

редове на палета:

вместимост бутилка: 75 cl

тегло бутилка /kg/: 0,750

тегло кашон /kg/: 10

кашон

брой бутилки в кашон: 6

195 / 270 / 305

палет

брой бутилки на палет: 420

брой кашони на палет: 70

размери кашон в мм /h/l/b/:

7

размери палет в см /h/l/b/: 155 / 120 / 80

тегло палет /kg/: 683

ЕАН код кашон: 3800056790071

код

ЕАН код бутилка: 3800056790026

Класически за пино ноар цвят – бледо керемидено червен с блясък. Интензивен, сложен нос на 

горска ягода, ванилия, дим мъх и опушено месо. Гъвкаво и сладко тяло с ефирни, кадиф   ≤ено 

гладки танини и дълъг, елегантен ванилено-ягодов финал. Класическо пино ноар, което би било 

подходящо както за традициионни рецепти с дивеч или патица, но така също и с риба тон или 

сьомга. За по-смелите експериментатори бихме предложили съчетание с пай с горски плодове или 

кроасан с карамелизирани ягоди.

Умереноконтинентален, с продължителност на слънчевото греене над 3 000 часа през годината и 

над 110 ясни дни. Горещо сухо лято с топли нощи. Мека и топла зима. Без пролетни измръзвания и 

слани. Песъкливи и песъкливо - глинести, глинесто - варовикови.

Внимателно подборно ръчно бране в касетки с последващo сортиране на гроздето в избата.

Ръчно сортиране на цели гроздови зърна.Студена мацерация при 8 ºС в нови френски бъчви 

225л.Спонтанна алкохолна ферментация.Дълго постферментативно настойване.Спонтанна 

малолактична ферментация в нови френски бъчви,батонаж.Отлежаване и съхранение в бъчви при 

контролирана температура и относителна влага на въздуха.

Тракийската  низина е част от големия южен български винарски район. Тя е добре защитена от 

студените ветрове на север от Стара Планина и допълнително предпазена на юг от централните 

части на Родопите.


