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Алкохол:

Захари g/l:

Бутилка

Вид, обем:

Цвят:

Вид гърловина:

Тегло:

Височина:

Регион Тапа

Вид:

Цвят:

Размер:

Надпис:

Климат и почви Капсула

Вид:

Цвят:

Размер:

Надпис:

Гроздобер Етикет

Лицев разстояние от дъно:

Контра разстояние от дъно:

За кашон размери:

Винификация Кашон

Вид:

Размер h/l/b:

Брой бутилки:

Тегло бруто:

Опаковъчни

Хартия бутилка:

Лепенка хартия:

Материали:

Дегустационни характеристики Бутилиране:

Палет

Бутилки на палет::
Кашони на палет:

Редове на палет:

За бранда Размери на палет h/l/b:

Бруто тегло на палет:

ЕАН код

За бутилка:

За кашон:

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. Песъкливо - глинести и глинесто - 

варовикови почви.

Внимателно подборно ръчно бране в касетки с последваща 

обработка на гроздето при подходяща температура. Дата на 

гроздобер: 24.08.13 г.            .                                                                                                                            

 596 kg

4

1600/1240/820 mm

не

стречиране

Бабанови

Трипластов

3800229860631

Европалет

384

64

Нашето Верментино притежава цитрусова свежест и 

колоритна киселинност, съчетана с прелестна вкусова 

плътност, плодовост и финал на горчив бадем. Съчетава се 

изключително добре с традиционна италианска и 

средиземноморска храна. Охладено до леденостудено, може 

да го пиете от пладне до вечер.

3800229860341

6

10,5 kg

не

да

2M

25 mm

22 mm

116/90 mm

Херти - М

ТСК

Pink & silver

65 mm

313/292/192 mm

За Александра Естейт, с. Ракитница 305 mm

Аморим

Натурален корк

Nude

45/24 mm

Тракийската низина е част от големия български Южен 

винарски район. Тя е добре защитена от студените ветрове от 

Стара планина и допълнително предпазена на юг от централните 

части на Родопи планина. да

Защитено Географско Указание La Baronne, 750 ml

Тракийска Низина Antique

Deformee

Производител 950 g

VERMENTINO  1.2 g/l

2013 Външен вид на готов продукт

Бяло сухо вино Saverglass

Охлаждане на гроздето преди преработка до 9-11 

⁰

С. Гроздето 

се инспектира, ронка, смачква се и се транспортира до 

пневматична преса, където се настойва при 13 

⁰

 С за един час. 

Мъстта самоток се отделя и се подлага на естествено бистрене 

със студ. Ферментацията е 18 дни в резервоари от неръждаема 

стомана при 13-15 

⁰

С. След ферментацията, 25% от виното се 

прехвърля в дъбови бъчви, където се подлага на режим  

периодично вдигане на утайките за 5 месеца.

6000 Stara Zagora, Knyaz Alexander Batenberg 28, office 22

BULGARIA , ALEXANDRA ESTATE

                         ALEXANDRA ESTATE

Техническа Спецификация

Бранд Физико – химични показатели

ALEXANDRA 13.5%
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