
KLASIFIKÁCIA:
Víno zo Slovenska.

Nitrianska vinohradnícka oblasť.
Vinohrad Sari.

Víno s chráneným označením pôvodu, červené, suché.

ODRODA:

Merlot 100 %

CHUŤOVÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI:
Víno jasnej bordovo-červenej farby s výraznou vôňou ovocia, kde 
dominuje bohatá nota borievok, na slnku sušených fíg a prezretých 
kandizovaných čerešní. Zrenie v nových dubových sudoch ovplyvnilo 
buket o noty kávy a hoblinky tmavej čokolády. Mohutná chuť s 
pôsobivým alkoholom a sladkými suchými tanínmi zanecháva na 
podnebí nádhernú stopu čučoriedok s nádychom sliviek a tabaku. 
Ročník s dlhou perspektívou zrenia vo fľaši. 

ODPORÚČANIE K JEDLU:
Medailóniky z daniela s marinovanou hruškou, omáčkou z červeného 
vína a grilovanou polentou; Grilované jahňacie stehno so šalotkovou 
marmeládou, redukciou z červeného vína a s domácou brioškou; Syr 
Comté.

SERVIS VÍNA:
pri teplote 15 - 17 °C po dekantácii z karafy v kalichoch tvaru „bordeaux“ 
s objemom 550 – 650 ml.

FĽAŠOVÁ ZRELOSŤ:
5 a viac rokov.

DENNÍK VINÁRA:
Hrozno sme zberali 19. októbra v skorých ranných hodinách. Klasická 
vinifikácia prebiehala vo vinifikátore s ponáraním matolinového klobúka 
každé 3 hodiny. Po ukončení alkoholovej fermentácie v mladom víne 
prebehla jablčno-mliečna fermentácia pri teplotách 18 – 20 °C. Víno 
sme následne stočili do dvoch sudov objemu 1000 litrov, v ktorých zrelo 
nasledujúcich 9 mesiacov. Po stočení do menších 300 litrových sudov 
typu barrique pokračoval proces dozrievania ďalších 6 mesiacov. 

Maxx Reser va ,  ročn í k  2 0 1 7
0,75 l 

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2009

Pôda stredne ťažká, hlinitá, miestami 
kamenistá

Dátum zberu hrozna: 19.10.2017

Cukornatosť [°NM] 27

Alkohol [% obj.] 16

Zvyškový cukor [g.l-1] 2,9

Obsah kyselín [g.l-1] 4,81

Typ fľaše bordeaux

Uzáver korok

Počet fliaš 1333 – 0,75l, 200 – 1,5l, 40 – 3l

TAJNA s. r. o.

Tajná 163 | 952 01 Tajná
www.vinotajna.sk

OCENENIE VÍNA:


