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Gruzja, jest przez wielu archeo-
logów uważana za najstarszy na 
świecie kraj winiarski. Uprawa 
winorośli i  wytwarzanie wina za-
częły się na obszarze południo-
wego Kaukazu przed 8 tys. lat. 
Kindzmarauli to wysokiej jako-
ści półsłodkie wino, o  ciemno-
-rubinowej sukni. Produkowane 
jest ono z  winogron rdzennego 
szczepu Saperavi. Owoce tej 
odmiany charakteryzują się nie-
mal granatową skórką, dojrze-
wać zaczynają w połowie wrześ-
nia, zaś ich zbiór trwa do końca  
października. Winorośl tę uprawia 
się w położonym na wschód od  

Tbilisi, rejonie Kachetia, 
będącym największym 
i bodaj najważniejszym 
regionem winiarskim 
kraju. Wino w  Gruzji 
jest głównym trunkiem 
przy wznoszeniu nie-
kończących się toa-
stów. Łączy się z  tym 
rytuał, któremu prze-
wodzi osoba, zwana 
tamada. Najczęściej 
jest nią gospodarz lub 
osoba o  wielkim po-
ważaniu i  to ona właś-
nie inicjuje toasty, przy 
czym najdłuższe po-
trafią trwać kilkanaście 
minut, a nawet i dłużej.
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ALAZANI VALLEY RED

SACHINO RED

TBILISI RED

SEPARAVIPIROSMANI RED

Kakheti

Kakheti

Kakheti

Kakheti

•  białe delikatne, wytrawne wino z wyczuwalnymi nutami  
świeżych owoców typowymi dla win młodych oraz nutami ziół

• jasny, słomkowy kolor. 
•  aromatyczne i lekkie wino z najbardziej  

znanego winiarskiego regionu Gruzji

•  delikatne białe wino o wyraźnie zaznaczonej 
słodyczy i słomkowej barwie

•  wino charakteryzuje się lekkością i aromatycznością,  
wyczuwalne są smaki owoców i lekki posmak orzechów

• półwytrawne

•  delikatnie słodkie 
•  bogate w owocowe aromaty charakterystyczne  

dla szczepu winorośli, z której powstało

TB.10 F 75 cl

TB.07 F 75 cl

TB.13 F 75 cl

Kakheti

Kakheti

Kakheti

Kakheti

• delikatne, aromatyczne, półwytrawne wino
• oferuje bogactwo owocowych aromatów oraz posmak pieprzu
• wyczuwalna delikatna słodycz

• wytrawne wino
•  lekko granatowy kolor odkrywa posmak owocu granatu,  

owoców leśnych oraz przypraw 
•  wino o dobrej kwasowości z intensywnymi taninami

• Głęboka, purpurowo-rubinowa barwa
• intensywne nuty czerwonych owoców i śliwek
• w tle waniliowy akcent
• w ustach lekkie taniny
• dobra budowa i długi, trwały posmak

•  czerwone, półsłodkie wino, które powstało  
ze specjalnie wyselekcjonowanych gron

• aromatyczne, pełne korzennych i pieprzowych nut

• czerwone, półsłodkie wino, powstało z najwyższej jakości gron
• o niezwykle niskiej kwasowości 
• zawiera miękkie taniny
• aromatyczne wino

TBILISI WHITE

SACHINO WHITE

ALAZANI VALLEY WHITE

TB.06 F 75 cl

TB.09 F 75 cl

TB.08 F 75 clTB.05 F 75 cl

TB.01 F 75 cl

10-12°C

8-10 °C

8-10°C

-

tak

tak

warzywa pieczone, drób, ryby

owoce, desery

sałaty, owoce, desery

rkatsiteli

rkatsiteli

rkatsiteli

16-18°C

14-16°C

18°C16-18°C

14-16°C

tak

tak

6 m-cy-

tak

drób, wołowina

drób, wołowina

przekąski mięsne, pizza z mięsem, pasty 
w sosach mięsnych, pieczone białe 
mięsa, duszone czerwone mięsa

desery, sery

desery, owoce

saperavi, rkatsiteli

saperavi, rkatsiteli

saperavisaperavi, rkatsitel

saperavi, rkatsiteli


