
KLASIFIKÁCIA:

Víno zo Slovenska

Víno bez zemepisného označenia pôvodu, ružové víno, polosuché

ODRODA:

Cabernet Franc 100 %

CHUŤOVÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI:

Hrozno odrody Cabernet Franc pochádza z nášho vinohradu Nad 

Hoferskou.Hneď na úvod vás víno poteší príťažlivou svetlomalinovou

farbou a jedinečnou ovocnou aromatikou, v ktorej nájdeme tóny jahôd 

a malín doplnené o jemnú vôňu bielej bazy. Chuť vína je lahodná, 

v ktorej stretneme stopy brusníc. Jemný zvyškový cukor a príjemná 

kyselinka robia z pitia tohto vína zážitok. Obsahuje siričitany.

ODPORÚČANIE K JEDLU:

Toast so šunkou, strateným vajcom, holandskou omáčkou a rukolou 

SERVIS VÍNA:

pri teplote 8 - 10 °C v kalichoch mierne uzavretého tulipánu s objemom 

450 – 500 ml

FĽAŠOVÁ ZRELOSŤ:

1 - 3 roky

DENNÍK VINÁRA:

Na svete sa vyrobí (aj vypije) viac ako 3 bilióny fliaš ružového vína za 

rok. Rosé je nielen atribútom leta, ale aj moderné spojenie 

gastronomického zážitku s uponáhľaným životným štýlom. Aj preto je 

tak úspešné medzi novými (začínajúcimi), ale aj konzervatívnymi 

(pokročilými) spotrebiteľmi. Hrozno na jeho výrobu sme oberali ručne v 

termíne, kedy sa v bobuliach znížil obsah kyselín na požadované 

parametre a obsah cukru mal vyhovujúci stupeň ° NM. Šupky po 

krátkom naležaní zavoňali tónmi jahôd a malín. Bobule hrozna sa po 

odstopkovaní macerovali hodinu v lise, následne sme uvoľnenú šťavu 

samotokom oddelili od pevného podielu rmutu. Mušt po odkalení 

kvasil pri nízkej teplote fermentácie do polosucha.

Caber net  Franc  Rosé,  ročn ík  202 1
0,75 l 

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Hon nad Hoferskou

Rok výsadby vinohradu 2009

Pôda stredne ťažká, hlinitá, 

miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 2.10.2021

6.10.2021

Cukornatosť [°NM] 22,5

24

Alkohol [% obj.] 13

Zvyškový cukor [g.l-1] 17,7

Obsah kyselín [g.l-1] 8,3

Typ fľaše Burgundská

Uzáver screw-cup

Počet fliaš 6133
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OCENENIE VÍNA:


