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Alaverdi red
semi-dry
Czerwone, półwytrawne wino wytwarzane z winogron
Saperavi uprawianych w dolinie Alazani.
Wino ma ciemny, czerwony kolor, niezapomniany smak
i bogaty aromat.
Polecamy do barbecue.

Kompozycja winogron: 100% Saperavi
Rocznik: 2019
Termin zbioru: 3 – 15 października
Zaw. alkoholu: 12,7%
Zaw. cukrów: 22 g/l
T/A: 5,1 g/l

Alaverdi white
semi-dry
Białe, półwytrawne wino wytwarzane z winogron Rkatsiteli
i Mtsvane uprawianych w okolicy Kartli w rejonie Kakheti.
Jasnosłomkowa barwa, lekki smak i przyjemny świeży
zapach.
Polecamy do ryb, owoców morza i białych mięs.

Kompozycja winogron: Rkatsiteli, Mtsvane
Rocznik: 2017
Termin zbioru: listopad
Zaw. alkoholu: 12%
Zaw. cukrów: 23 g/l
T/A: 5,4 g/l

Alazani red
semi-sweet
Czerwone, półsłodkie wino wytwarzane z winogron Saperavi
uprawianych w rejonie Kakheti. Piękna czerwona barwa połączona
ze świeżym bukietem i aksamitnym smakiem.

Polecamy z owocami, słodyczami, orzechami i innymi deserami.

Kompozycja winogron: 100% Saperavi
Rocznik: 2019
Termin zbioru: 14 – 18 października
Zaw. alkoholu: 12,4%
Zaw. cukrów: 38 g/l
T/A: 5,1 g/l

Alazani white
semi-sweet
Białe, półsłodkie wino wytwarzane z winogron Rkatsiteli
uprawianych w rejonie Kakheti. Wino ma słomkową barwę,
charakterystyczny aromat z nutami melona i harmonijny smak.
Polecamy do owoców, orzechów i deserów.

Kompozycja winogron: 100% Rkatsiteli
Rocznik: 2018
Termin zbioru: 25 – 29 listopada
Zaw. alkoholu: 11,8%
Zaw. cukrów: 34 g/l
T/A: 5,1 g/l

Saperavi
red dry
Czerwone, wytrawne wino „Saperavi” wytwarzane z winogron
Saperavi i Tavkveri uprawianych w rejonie Kakheti. Wino
o ciemno rubinowej barwie, charakteryzuje się wyraźnym,
harmonijnym i długim smakiem.
Polecamy to wino do
i wieprzowiny.

smażonych potraw

Kompozycja winogron: Saperavi, Tavkveri
Rocznik: 2019
Termin zbioru: 3 – 16 października
Zawartość alkoholu: 13%
Zaw. cukrów: 2,4 g/l
T/A: 5,1 g/l

z wołowiny

Rkatsiteli
white dry
Białe, wytrawne wino z kontrolowanej apelacji. Wytwarzane
z winogron Rkatsiteli i Mtsvane uprawianych w szczególnym
mikroklimacie okręgu Tsinandali w Kakheti. Barwa
jasnosłomkowa, lekko owocowy bukiet i łagodny smak.
Polecamy do białego mięsa, grzybów i duszonych warzyw.

Kompozycja winogron: 100% Rkatsiteli
Rocznik: 2018
Termin zbioru: 25 – 29 listopada
Zaw. alkoholu: 12,6%
Zaw. cukrów: 2,5 g/l
T/A: 5,3 g/l

Winnica Teliani Valley położona jest w samym sercu najlepszego rejonu Gruzji – Kakhetii. To tutaj powstają
wina znane z najwyższej jakości.
Teliani Valley proponuje Państwu 6 gatunków znakomitych win przygotowanych specjalnie dla klientów
popularnych marketów.
Produkowane w Teliani Valley wina to połączenie wielowiekowej gruzińskiej tradycji i najnowszej technologii.
Dzięki wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju winnica Teliani Valley posiada najwyższej jakości
linie produkcyjne pozwalające spełnić światowe standardy.
Wina OLD GRUZIA sprzedawane są z dużym powodzeniem na rynkach Czech, Ukrainy, Irlandii, Estonii,
Holandii, a nawet Korei.

