
Արենի Նախնյաց
Անապակ կարմիր բնական գինի
2021
Տարածաշրջան
Աղավնաձոր, Վայոց Ձոր, Հայաստան:

Բնակայք
Հրաբխային հողեր, ավա�� և մանրախճի բարձր 
պարունակությամբ: Խիստ մայրցամաքային կ��մա, մոտ 250 
արևային օրերով: Այգու բարձրությունը՝ ծո�� մակարդակից 1450 մ։

Տեխնիկական տ��ալներ
Խաղո�� տեսակ՝ 100% Արենի Սև։
Ալկոհոլ՝ 15%։

Վազերի էտման և ձևավորման համակարգ
Թմբային, փայտե հենասյունակներով։

Գինեգործություն
Այս անկրկնե�� գինին պատրաստված է 100 տարեկան, յուրարմատ 
վազերից հավաքված արենի խաղո��ց: Խմորումն ու թրմեցումը 
կատարվել են կարասներում 6 ամիսների ընթացքում: Գինին 
ֆիլտրած չէ, խմորված է բնական եղանակով և չի պարունակում 
ավելացված սուլֆիտներ: 

Գույնը
Մուգ սուտակագույն։
 
Բույր և համ
Արենի խաղո�� այս յուրահատուկ արտահայտումն իր մեջ է 
ներառում եթերայնությունն ու հո�� կոպտությունը: Նուրբ, բայց 
ուժեղ տանինները, վառ արտահայտված թթվայնությունը և երկար 
հետհամային զգացողությունը ստեղծում են բացառիկ ներդաշնակ 
և ամբող ջական համ: Էլեգանտ մրգային բուկետը՝ հասած 
հատապտուղներին բնորոշ բույրով, միաձուլվում է կաշ�� և կծու 
համեմունքների հետ:

Մատուցում
Համադրվում է կարմիր մսի, կծու ուտեստների և պանրի պինդ 
տեսակների հետ:

Հնացում
Գինին կարե�� է ըմպել հիմա, բայց այն կբացահայտի իր իրական 
ներուժը 2 տարում: Լավ մառանում կարե�� է պահել 6 տարի:
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Арени Предков 
Сухое натуральное красное вино
2021
Регион
Ахавнадзор, Вайоц Дзор, Армения.

Терруар
Вулканическая почва с высоким содержанием песка и гальки. 
Резко-континентальный климат с 250 солнечными днями в 
году. Высота виноградников – 1450 м над уровнем моря. 

Техническая информация
Сорт винограда: 100% Арени нуар - черный.
Алкоголь: 15%.

Обрезка, формирование
Веерная на холмиках с поддерживающими кольями.

Винификация
Это уникальное вино приготовлено из винограда столетнего 
виноградника с лозами на собственных корнях. Ферментация 
и мацерация проведена в карасах - армянских терракотовых 
сосудах, в теченииe 6 месяцев. Вино не фильтрoванное, без 
добавления држжей и сульфитов. 

Цвет
Темно-рубиновый.

Букет
Это необычное вино из Арени, в котором проявлены 
эфирность данного сорта в унисоне с элементом земли. 
Одновременно нежные и сильные танины, кислотность и 
долго сохраняющееся послевкусие говорят о гармоничности 
вина. Элегантный букет фруктов и спелых диких ягод 
сочетается с ароматом кожи и острых приправ. 

Подача
Рекомендуется с красным мясом, острыми блюдами и 
твердыми сортами сыров.

Выдержка и хранение
Вино можно пить сейчас, но свой истинный потенциал оно 
раскроет через 2 года. В хорошем погребе может храниться
6 лет.
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