P i n o t N o i r, r o č n í k 2 0 1 8
0,75 l

KLASIFIKÁCIA:
Víno zo Slovenska
Víno bez zemepisného označenia pôvodu,
červené víno, suché

TAJNA s. r. o.
Tajná 163 | 952 01 Tajná
www.vinotajna.sk

ODRODA:
Pinot Noir 100 %

CHUŤOVÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI:
Intenzívny slivkovo-červený farebný odtieň s vysokou viskozitou a expresívne
bohatým profilom aróm prezrádzajú veľký ročník s nádherne dlhým vyzrievaním
v dubových sudoch. Vo vôni sa snúbi zmes čierneho a sušeného ovocia s tónmi
klinčekov, škorice, praženej kávy a tmavej čokolády. Dlhá, plná a štruktúrovaná
chuť v sebe koncentruje noty višní, cukrovej vaty, slivkovej marmelády,
čučoriedok, zabalených do expresívneho šatu z hnedého cukru, koly a dračieho
ovocia. Víno s dlhým potenciálom zrenia vo fľaši. Pred podávaním je vhodná
dekantácia do karafy.

ODPORÚČANIE K JEDLU:
Rib-eye steak s horčicovým aioli a jemne podusenou zeleninou; Pečený daniel s
brusnicovou omáčkou a polentou; Vyzretý bravčový „pršut“ s tmavou olivovou
tapenádou.

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.

VINÁRA:
Zdravé a zrelé hrozno z odrody Pinot Noir sme zberali ručne do malých
prepraviek 14.9 2018 pri cukornatosti 24 °NM. Vinifikácia prebehla v 3500l
drevenom sude. Víno bolo po lisovaní zaočkované baktériami na jablčno-mliečnu
fermentáciu. Po jej ukončení sme víno presunuli na zrenie do 1000 l sudu a do
300 l sudov ICON FINE – sú to špeciálne sudy pre Pinot Noir, ktoré mu dodávajú
ovocnosť a eleganciu. V týchto sudoch ležalo do júna 2020. Víno následne čakalo
zjednotené v nerezovej nádobe na termín fľaškovania.

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:

14.9.2018

Cukornatosť [°NM]

24

Alkohol [% obj.]

15,5

Zvyškový cukor [g.l-1]

0,0

Obsah kyselín [g.l-1]

5,4

Typ fľaše

bordeaux

Uzáver

korok

Počet fliaš

1176

OCENENIE VÍNA:

