Tramín červený
2019
jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů
polosuché

Tramín červený
2019
Bio / Organic / CZ-BIO-002
víno s přívl. výběr z hroznů / polosuché
Semi Dry / Selection of Grape
vinařská oblast / Vine-growing region / Morava / Moravia
vinařská podoblast / Vine-growing area / Mikulovská
vinařská obec / Vine-growing village / Novosedly
viniční trať / Vine-growing trail / Kamenný vrch
Půdní podmínky – Teplé badenské moře zanechalo na jižní
Moravě mocné sedimenty vápnitých štěrků, písků a jílů, které
tvoří nejvýznamnější horizont v novosedelských viničních tratích.
Srovnatelné geologické podloží vinic je charakteristické i pro oblast
Médoc v Bordeaux, jejichž třetihorní sedimenty se usazovaly
v zálivech stejného moře jako sedimenty v oblasti Novosedel.
Soil conditions – The Novosedly winegrowing area subsoil
is mostly of Cenozoic Era origin with undersea speleothem.
Such comparable geological subsoil is typical of Médoc
winegrowing area in Bordeaux. The soil constitutes mostly
of gravel, sand and clay with high content of chalky stones.
vedení vinohradu / střední vedení s jedním tažněm
Pruning / Single cane pruning
hustota vinohradu / Vineyard density / 3500 hlav/ha / bushes/ha
stáří vinohradu / Vineyard age / 62 let / years
datum sklizně / Date of picking / 23. 9. 2019
cukernatost moštu / Weight of natural sugar at picking / 25,4° ČNM
Degrees of CNM – similar measure to Oebschle in Germany
obsah zbytkového cukru / Residual sugar content / 6,8 g/l
obsah kyselin / Total acidity / 6,5 g/l
obsah alkoholu / Alcohol content / 14 % obj.
obsah bezcuker. ext. / Sugar-free extract content / 24,2 g/l
číslo šarže / Batch Number TCKV1907
velikost partie / Number of bottles / 4000 lahví
plněno / Bottled / červenec 2020 / july 2020
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