Резултати „Винен Индекс“ – сезон пролет 2015
Търговска марка, Сорт, Реколта, Производител

Отличие

Характеристики

Цена

Бяло Вино
на Сезона
ВИП
Колекция

Много красив, наситен, златист цвят, със зеленикав
нюанс. Ароматът е мощен, комплексен и богат.
Много добро съчетание на зрели плодови аромати
и нотки на ванилия, масло, ядки, хлебна кора, фин
дъб и подправки. Вкусово е с много добре
загладено и балансирано тяло, плътно, сочно, и
дълго, с развитие на чудесни вкусови аромати.

24,9

Розе на
Сезона
ВИП
Колекция

Нежен и искрящ розов цвят. Ароматът е много
добре изразен, интензивен и богат. Преобладават
нотки на зрели дребни плодове, бяла череша,
сметана, ароматно грозде и подправки. Вкусово е
много добре оформено, стилно и елегантно.
Притежава дълго тяло, хармония и финес.

19,00

Червено
Вино на
Сезона
ВИП
Колекция

Плътен, наситен цвят. Много красив, богат и силен
букет от интригуващи аромати. Преобладават
горски плодове, къпина, подправки, чушка, сухи
листа и ванилия. Много приятен вкус, добра
структура и меки танини. Виното е сочно,
балансирано и хармонично.

14,4

БЯЛО ВИНО НА СЕЗОНА

Rubayat
Шардоне – 2013
„Винекс Преслав“ АД
РОЗЕ НА СЕЗОНА

Blaskovo vineyards
Пино Ноар & Каберне Фран
2014
„Салла Естейт“ ЕООД
ЧЕРВЕНО ВИНО НА СЕЗОНА

Golden Age
Каберне Фран – 2013
„Винекс Преслав“ АД

ЗЛАТНА ЗВЕЗДА

Златна Звезда

Светло жълт цвят, с характерните стоманени
нюанси. Ароматът е силен, много красив и богат.
Развиват се нотки на грейпфрут, лайм, окосена
трева, коприва, билки. Вкусово е много нежно,
хармонично, с приятна свежест, развитие на
чудесни вкусови аромати и дължина.

Златна Звезда

Красив, жълто-зелен цвят. Аромътът е интензивен,
игрив, с приятни растителни нотки, зелена ябълка,
цитрус и лайм. Тялото е много добре оформено,
загладено, сочно и хармонично, с приятна свежест
на финала.

15,00

Златна Звезда

Красив жълто- зелен цвят. Ароматът е богат,
многопластов, с приятни пикантни нотки,
грейпфрут, сладък плод, праскова, пъпеш и
растителни нюанси. Тялото е дълго, много добре
оформено, сочно и хармонично, с развитие на
вкусови аромати.

14,4

Златна Звезда

Хубав жълто-зелен цвят. Ароматът е експлозивен, с
подчертани тонове на роза и гюл, характерни за
сорта. Допълва се от приятни нотки на билки,
зрели бели плодове и цветя. Вкусово е
балансирано, нежно и хармонично, с дължина,
атракция и финес.

15,00

Premium Selection
Совиньон Блан – 2014
Мидалидаре Естейт ЕООД
4 Seasons – Spring
Совиньон Блан & Семийон - 2014
„Домейн Юстина” ЕООД
Golden Age
Совиньон Блан – 2014
„Винекс Преслав“ АД
4 Seasons – Summer
Траминер – 2014
„Домейн Юстина” ЕООД

18

Мускат „Търговище”
Мускат – 2014

Златна Звезда

Златист цвят, с зеленикави нюанси. Ароматът е
добре изразен, с характерните за сорта нюанси на
цветя, сладко от бели плодове, билки, доразвити от
нотки на праскова, масло и хляб. Вкусово е много
добре структурирано, загладено и хармонично, с
елегантно и дълго тяло.

7,5

Златна Звезда

Красив жълто-зелен цвят. Ароматът е интензивен, с
нотки на прясно ароматно грозде, зряла праскова,
цветя и роза. Вкусово е нежно, елегантно,
хармонично и балансирано, с дълго, сочно и
ароматно тяло.

6

Златна Звезда

Искрящ и нежен розов цвят. Ароматът е
концентриран, добре изразен, силен и богат, с
нотки на ягода, бяла череша, нар, цветя и бонбони.
Вкусово е дълго, много добре оформено, с развитие
на вкусови аромати, хармония и финес.

12

Златна Звезда

Нежен, розов сьомга цвят. Ароматът е комплексен,
с интересни нотки на череша, ягода, сметана и бели
цветя. Тялото е елегантно, много добре
балансирано, сочно и хармонично. Притежава
дължина, финес и чудесни вкусови аромати.

15,00

„ЛВК-Винпром” АД
Raynoff
Мускат – 2014
Винарска изба Нисово
RIGID ELM
Мерло & Каберне Фран & Каберне
Совиньон - 2014
Винарска изба Нисово
Вила Юстина – розе
Каберне Фран & Сира – 2014
„Домейн Юстина” ЕООД

Златна Звезда

Много красив, жив, тъмен рубинов цвят. Ароматът
е упояващ, комплексен,.... вълнуващ. Много красив
и богат. Доляват се нотки на червени плодове, дим,
шоколад, цветя, конфи, сладко от черни плодове.
Вкусово е много елегантно, много дълго, много
ароматно, много хармонично, много, загладено,
много меки танини, много топлина, много ....

25

Сребърна
Звезда

Искрящ, светло-жълт цвят. Изключителен финес и
нежност в аромата. Траен и добре изявен, със
свежи нотки на зелена круша, зелена ябълка,
цъфнал храст и билки. Добре структурирано тяло, с
хармония и приятна свежест.

19,00

Сребърна
Звезда

Топъл, златист цвят. Ароматът е интензивен, богат
с цветисти нотки, роза, билки, сметана, зрели
плодове, трева. Вкусово е с много добре
структурирано, със загладено тяло, сочно и дълго, с
развитие на приятни вкусови аромати.

7,90

Сребърна
Звезда

Светъл, сьомга цвят. Ароматът е интензивен,
подчертано плодов, с акцент на ягода. Долавят се и
нежни нотки на цветя и малина. Вкусово е много
добре барансирано, хармонично, нежно, с дълго и
сочно тяло.

7,9

Grand Vintage Syrah
Сира – 2013
„Мидалидаре Естейт“ ЕООД
СРЕБЪРНА ЗВЕЗДА

“ Blaskovo vineyards”
Ризлинг - 2014
„Салла Естейт“ ЕООД
SOLI
Шардоне & Совиньон Блан & Ризлинг &
Гевюрц Траминер - 2014
„ЕДОАРДО МИРОЛИО” ЕООД
SOLI – розе
Мавруд & Пино Ноар & Каберне
Совиньон - 2014
„ЕДОАРДО МИРОЛИО” ЕООД

Розе „Търговище“
Гренаш & Пино Гри – 2014

Сребърна
Звезда

Красив и нежен розов цвят. Ароматът е силен,
добре изразен, с богатство от нотки на червени
дребни плодове, цветя, цариградско грозде,
бонбони, здравец и подправки. Вкусово е свежо,
дълго, сочно, много добре структурирано и
хармонично.

7,5

Сребърна
Звезда

Красив, искрящ рубинен цвят. Вълнуващ, сортов
аромат. Преобладават нотките на череша, черни
горски плодове, подправки, чушка, печено. Тялото
е много елегантно, с меки танини, топлина и
развитие на чудесни вкусови аромати.

14,9

Сребърна
Звезда

Хубав, плътен, наситен цвят. Ароматът е
интензивен, богат и атрактивен. Преобладават
тонове на зрял черен плод, боровинки, хубав печен
дъб, дим и бекон. Вкусово е много добре
структурирано, със сочно тяло, меки танини и
пикантни аромати.

7,8

Сребърна
Звезда

Много хубав, жив и наситен цвят. Ароматът е
подчертано плодов, силен и красив. Долавят се
нотки на черна череша, боровинка, зрял плод,
ванилия, подправки и шоколад. Вкусово е гладко,
сочно, дълго, със средна структура, печени тонове
и мока.

5,80

„ЛВК-Винпром” АД
„ЕДОАРДО МИРОЛИО”
Каберне Фран – 2013
„ЕДОАРДО МИРОЛИО” ЕООД
Абритус
Каберне Совиньон – 2013
„Винпром Лудогорие“ ООД
Вила Ямбол
Мавруд – 2014
„Винпром Ямбол“ ЕАД

БРОНЗОВА ЗВЕЗДА

Вила Юстина - Бланк
Шардоне & Совиньон Блан – 2014

Бронзова
Звезда

Хубав, златист цвят, със зеленикави нюанси.
Ароматът е добре изразен, плътен, интензивен, с
нотки на зелена ябълка, цитрус и приятни тревисти
нотки. Тялото е много добре структурирано, с
дължина и свежест.

10,00

Бронзова
Звезда

Хубав жълто-зелен цвят. Интинзивен аромат,
сортов, с нотки на цитрус, прясно окосена трева и
зелена ябълка. Вкусово е много добре балансирано,
загладено и със сочно тяло, с приятна свежест и
хармония.

7,9

Бронзова
Звезда

Хубав, розов цвят на нар. Ароматът е силен, свеж,
ярък, с нотки на малина, зряла череша, сладко от
тъмни плодове. Вкусът е плътен, сочен, с
хармонично тяло, дължина и баланс.

5,8

Хубав златист цвят, с зеленикави нюанси.
Ароматът е мускатов с нотки на здравец, бели
плодове и цветя. Тялото е хармонично,
балансирано и свежо.

5,8

„Домейн Юстина” ЕООД
„Совиньон Блан Търговище”
Совиньон Блан – 2014
„ЛВК-Винпром” АД
Вила Ямбол
Розе – 2014
„Винпром Ямбол“ ЕАД
ДИПЛОМ

Вила Ямбол
Мускат – 2014
„Винпром Ямбол“ ЕАД

Диплом

ВИП Колекция
Златна Звезда
Сребърна Звезда
Бронзова Звезда
Диплом

– точки 87 и ногоре
– точки 85-86
– точки 84
– точки 82-83
– точки 80 - 81

