
Регион:

Климат и почви:

Гроздобер:

Винификация:

За бранда:

Дегустационни 

характеристики:

Международни 

награди

зрялост на гроздето /brix/: 24 % BRIX

International Wine Challenge Vienna 2012  – златен медал                                                                                                                        

Selections Mondiales des Vins 2011 - златен медал                                                                                 

International Wine Challenge Vienna 2011 - златен медал                                                                      

International Wine Challenge Vienna 2012  – златен медал                                                                                                                        

Decanter World Wine Awards 2011 - сребърен медал                                                                                                                                

San Francisco International Wine Competition 2011 - сребърен медал

2008

сорт в %:

Merlot 42%, Cabernet 

Sauvignon 43%, Cabernet 

Franc 15%

реколта: 2008

алкохол:

06.09.2008-10.10.2008

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ

CASTRA RUBRA

MERLOT/ CABERNET SAUVIGNON/ CABERNET FRANC

14,5%

дата на гроздобер:

остатъчна захар /g/l/: 4,0

общи киселини /g/l/: 5,5

ph: 3,61

отлежаване в бъчви: 18 месеца

вид бъчви: нови френски, дъбови

Бутилка

вид бутилка: Bordolese Storica

трапезно/регионално: регионално

вместимост бутилка: 150 cl

тегло бутилка /kg/: 0,850

тегло кашон /kg/: 3

Кашон

брой бутилки в кашон: 1

размери кашон в мм /h/l/b/: 360 / 120 / 120

Код

ЕАН код бутилка: 3800056731036

ЕАН код кашон: 3800056731050

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.

Наситен, пурпурно червен цвят. Фин, дискретен и сложен нос с черни дребни горски плодове, какао, 

екзотични цветя и пикантен акцент на сушено месо. Плътно, много добре структурирано тяло, 

стройно и свежо с кадифени танини и дълъг, сочен финал със спомен за черен шоколад и черни 

плодове с канела. Едно дълбоко, пикантно вино, което може да отлежава още десет години, 

достойно за отрбани меса, зрели, отлежали сирена, както и наситени шоколадови десерти. Най-

добре е да се отвори един-два часа преди сервиране.

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 бране в касетки с последващo ръчно сортиране в избата.

Виното е кръстено на древната римска крепост CASTRA RUBRA (Червената крепост), чийто останки 

се намират близо до село Коларово. Освен на премиум виното на фирмата, тя дава своето име и на 

новата изба на "Телиш" АД.

Студена  мацерация при 10ºС 8 дни. Спонтанна алкохолна ферментация в иноксов съд при 

контролирана температура 27 ºС.Постферментативно настойване.Спонтанна малолактична 

ферментация в нови френски бъчви 225л.Отлежаване и съхранение в бъчви.


