slovenské víno

Pavelka
opäť úspešný v Amerike
Firma Pavelka a Syn sa zameriava na produkciu
vín s chráneným označením pôvodu (teroárových)
prívlastkových vín značky Pavelka®. Na prvom mieste
rodinného vinárstva je poctivá práca pri starostlivosti
o vinice a kvalita produkcie prvotriednych vín.

B

yť ocenený v zahraničnej súťaži je pre
každého vinára vynikajúci úspech
i česť. Súťaž Finger Lakes Wine Competition je jedna z medzinárodných výstav,
kde sa degustujú a hodnotia kvalitné vína, za
ktorými stojí veľký kus práce. Veľmi nás teší,
že práve naše víno sa stalo úspešným a bolo
ocenené spomedzi všetky prihlásené vinárstva

a ich vína. Práve to nás utvrdilo, že to čo robíme nie je na škodu a prináša aj úspechy vo
forme ocenení. Svedčia o tom nie len spokojní
konzumenti doma aj v zahraničí, ale aj množstvo víťazstiev, ktoré naše vína každoročne
získajú. Finger Lakes Wine Competition je
druhá najväčšia vinárska súťaž v USA. Na
tohtoročnej súťaži Finger Lakes Wine Com-

petition 2017 sme opäť neostali nepovšimnutí
a odniesli sme si domov Veľku zlatu medailuDouble Gold, ktorú nám získala Pálava 2016,
výber z hrozna a Zlatú medailu- Gold Medal
za vynikajúci Tramín červený 2016, výber
z hrozna. Sme poctení a nesmierne šťastní, že
aj práve takouto formou v zahraničí môžeme
prezentovať našu značku a kvalitné výrobky.

PÁLAVA 2016 POLOSUCHÉ, VÝBER Z HROZNA
Na Slovensku je táto odroda menej známa, ale pomaly si ju gurmáni osvojujú. Táto odroda
pochádza z vinohradníckeho honu Huncpalky. Farba vína má krásny zelenkavo - zlatistý
nádych. Vo vôni cítiť ovocné tóny broskýň, rozkvitnuté biele ruže s nádychom tropického
ovocia. V chuti sú jemné kyselinky vyvážené zvyškovým cukrom s korenistou príchuťou,
ktorá dotvára plnosť tohto vína a robí ho atraktívnym. Víno je plné, vysoko kvalitné a
vláčne s dlho trvajúcou dochuťou. Výberové vína z tejto odrody sú vhodné aj na archiváciu. Ochutnať víno môžeme v kombinácii s jemnými paštétami alebo ako doplnok k dezertom. Rozumie si aj s tvrdými plesňovými a údenými syrmi.

TRAMÍN ČERVENÝ 2016 POLOSUCHÉ, VÝBER Z HROZNA
Veľmi vážená odroda, dopestovaná v našich vinohradoch na južných svahoch Malých
Karpát z honu Grefty. Má príjemnú sviežu zelenkavo-zlatistú farbu. Vôňa je očarujúca s
výraznou marhuľovo-ananásovou arómou, ktorú dopĺňajú rozkvitnuté biele ruže. Chuť je
plná s jemnými kyselinkami vyvážená zvyškovým cukrom a korenistou dochuťou. Výbornee
sa hodí k bielym mäsám, rybám a jedlám pripraveným na karí korení. Náš Tramín pohladí
Vašu dušu.
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