
Cabernet Sauvignon Rosé, ročník 2015
0,75 l

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda
stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 29.09.2015

Cukornatosť [°NM] 21 °NM

Alkohol [% obj.] 12,0

Zvyškový cukor [g.l-1] 10,0 

Obsah kyselín [g.l-1] 6,0 

Typ fľaše burgundská

Uzáver screw-cup

1330 

TAJNA s. r. o.  
Tajná 163 |  952 01 Tajná 

 www.vinotajna.skKlasi�kácia:
Víno zo Slovenska
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Vinohrad Sari
Víno s chráneným označením pôvodu, ružové, polosuché

Odroda:
Cabernet Sauvignon 100 %

Chuťové a senzorické vlastnosti: 
Víno jasnej staroružovej farby obdarené čarovnou vôňou priehrštia 
červených ríbezlí, záhradných jahôd a májových čerešní. V plnšej ovocnej 
chuti sa pekne snúbia ovocné kyseliny s lahodným zvyškovým cukrom. Chuť 
vína je kópiou vône. Pripomína zmes červeného záhradného ovocia s 
nádychom ríbezlí, malín a pomela.

Odporúčanie k jedlu:
tekvicová krémová polievka so slaninkovým chipsom, infúzia z bažanta s 
prepeličím vajíčkom, šťavnaté plátky bravčovej kotlety s citrónom a 
opekanými zemiakmi, žltý melón s plátkami sušenej šunky

Servis vína:
pri teplote 8 - 10 °C v kalichoch na ružové vína s objemom 400 – 450 ml

Fľašová zrelosť:
1 - 3 roky

Denník vinára:
Odrodu Cabernet Sauvignon na výrobu rosé sme zbierali pri cukornatosti 21 
°NM. Vhod nám prišla zmena počasia. Chladnú noc sme využili na 
macerovanie rmutu po dobu 12 hodín, počas ktorých sa uvoľnili nádherné 
aromatické látky. Kvasenie prebiehalo pod kontrolou čistých kultúr vínnych 
kvasiniek pri teplote 15 °C. Mladé víno ďalej vyzrievalo v nerezových tankoch. 

Ocenenia vína:
Požitavská výstava vín 2016 Šurany – zlatá medaila
Víno Vráble 2016 – zlatá medaila
Víno Čajkov 2016 – strieborná medaila
Vínne hody Vieska nad Žitavou 2016 – zlatá medaila, champion 
kategórie
Danube Wine 2016 – zlatá medaila, champion kategórie
Nemčiňany 2016 – zlatá medaila
Oenoforum 2016 – zlatá medaila
Víno – Bojnice 2016  – zlatá medaila, champion kategórie


