
Регион:

Климат и почви:

Гроздобер:

Винификация:

За бранда:

Дегустационни 

характеристики:

Международни 

награди

ЕАН код кашон: 3800056790194

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.

Елегантен нос с интригуващи акценти на печена червена чушка, сладък пипер, кимион, зрели 

червени плодове и минерали. Фин, балансиран вкус с много минерали и червени плодове, сладки 

подправки и стопени, сатенени танини. Балансирано и елегантно вино в духа на старата европейска 

класика.

Подходящо за много и разнообразни храни, заради деликатността и финеса си. Препоръчва се с 

традиционната българска баница, телешки кюфтенца, агнешко печено, с паста (стига да не е с 

доматени сосове) или пикантни ястия с патладжан.

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.

Внимателно подборно ръчно  безанбалажно бране .

 

Контролирана алкохолна ферментация в универсални ферментатори 60м³.Спонтанна малолактична 

ферментация в стоманобетонни резервоари.

код

ЕАН код бутилка: 3800056790156

редове на палета: 8

размери палет в см /h/l/b/: 160 / 120 / 80

180 / 340 / 230

палет

брой бутилки на палет: 528

тегло палет /kg/: 715

брой кашони на палет: 88

вместимост бутилка: 75 cl

тегло бутилка /kg/: 0,500

тегло кашон /kg/: 8

кашон

брой бутилки в кашон: 6

размери кашон в мм /h/l/b/:

отлежаване в бъчви: не

вид бъчви: -

бутилка

вид бутилка: Bordeaux Estate

трапезно/регионално: трапезно

остатъчна захар /g/l/: 2,80

общи киселини /g/l/: 5,12

ph: 3,66

02.10.2010/05.10.2010

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ

TELISH 

MAVRUD X MERLOT

13,42%

дата на гроздобер:

зрялост на гроздето /brix/: 23 % BRIX

2010

визия

сорт в %: 50% Mavrud, 50 % Merlot  

реколта: 2010

алкохол:


