ADORIA
WINO Z WŁASNYCH UPRAW
W ZACHOWICACH NA DOLNYM ŚLĄSKU

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Pinot Noir 2017 Commended DECANTER Word Wine Awards 2018, 84 pkt/100
Pinot Noir 2016 Gold Award PAR Wine Awards International -Deutschland 2018
Pinot Noir 2015 Silver Award DECANTER World Wine Awards 2017
Chardonnay 2016 Silver Award PAR Wine Award International -Deutschland 2018
Bacchus 2017 Silver Award PAR Wine Award International -Deutschland 2018
Adoria musujące 2015 Commended DECANTER Word Wine Awards 2017
Riesling 2016 Bronze Award International Wine Challenge 2017
Adoria musujące 2015 Commended International Wine Challenge 2017
Pinot Noir 2015 Commended International Wine Challenge 2017

ADORIA

Pinot Noir 2014 Commended International Wine Challenge 2016
Chardonnay 2015 Commendd International Wine Challenge 2016

WYBÓR WIN

Riesling

Bacchus

Chardonnay

kolor biały
styl wytrawne

kolor biały
styl wytrawne

kolor biały
styl wytrawne

Riesling Późny Zbiór
kolor biały
styl półwytrawne

Pinot Noir

Dornfelder

kolor czerwony
styl wytrawne

kolor czerwony
styl wytrawne

Dolina Bystrzycy Rose
kolor różowy
styl półwytrawne

Wino musujące
kolor biały
styl wytrawne

RIESLING

Riesling
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

biały
wytrawny
12%
nie
0.75 l

W Adorii riesling zbieramy pod koniec każdego sezonu. Pogoda w ostatnich dwóch
miesiącach winobrania 2017 sprzyjała pełnemu wygrzaniu dorodnych winogron.
W naszej okolicy było ciepło i sucho. Po zakończeniu fermentacji wino dojrzewało
w kadziach ze stali szlachetnej. Rocznik 2017 dał wino pełne, bogate w aromaty
soczystych chrupkich, zielonych jabłek, z nutami limonki i nektarynki, jak i dojrzałej
gruszki z delikatnie pikantnym zwieńczeniem.
Riesling polecamy do prostego, pieczonego w maśle pstrąga z dodatkiem świeżego
koperku. Dobrze smakuje również z grillowaną albo smażoną kiełbaską. Warto
wypróbować, jego walory w połączeniu z potrawami kuchni orientalnej, np. sushi czy
hinduskiego curry.

BACCHUS

Bacchus
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

biały
wytrawny
12%
nie
0.75 l

Winogrona odmiany bacchus zbierane są na początku winobrania. W sezonie 2017
zrywaliśmy je w ostatnich dniach września. Po winifikacji wino dojrzewało w kadziach
ze stali szlachetnej.
Dla bacchusa charakterystyczne są zapachy orzeźwiającej limony i brzoskwini a smak
zamyka delikatna, kwaskowata, przyjemna końcówka.
Polecany zwłaszcza do dań kuchni polskiej, łososia, nadziewanego kurczaka czy potraw
z pieczonej wieprzowiny.
Bacchus 2017 zdobył srebrny medal PAR Wine Award International - Deutschland 2018.

CHARDONNAY

Chardonnay
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

biały
wytrawny
12%
tak
0.75 l

Owoce tej szlachetnej odmiany winogron, zebraliśmy w połowie października
2017. Wino fermentowało w nowych beczkach z amerykańskiego dębu, aby potem
odpoczywać w kadziach ze szlachetnej stali.
Przyjemnie soczysty, okrągły smak chardonnay odnajdzie idealne partnerstwo
z potrawami z ryb i owoców morza, pieczonym drobiem, a także wieprzowiną.
Zalecamy również do kremowych serów.

RIESLING PÓŹNY ZBIÓR

Riesling Późny Zbiór
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

biały
półwytrawny
12%
nie
0.75 l

Szlachetne winogrona, z których powstał ten półwytrawny trunek zebraliśmy
później, niż zwykle, aby uzyskać bukiet aromatów i paletę słodkiego smaku. Wino
fermentowało i dojrzewało w kadziach ze szlachetnej stali. W winie wyczuwalne
są nuty mineralne, owoców cytrusowych i ananasa, a także słodki smak toffi.
Polecamy jako aperitif. Dobrze komponuje się z sałatami, serami i przekąskami.
Smakuje doskonale z deserami.

PINOT NOIR

Pinot Noir
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

czerwony
wytrawny
13,5%
tak
0.75 l

W pełni dojrzałe winogrona szlachetnej odmiany pinot noir zebraliśmy pod koniec
października 2017 roku. Po fermentacji trunek dojrzewał w beczkach z amerykańskiego
dębu. Uzyskaliśmy wino w klasycznym stylu pinot noir, bogate w zapachy malin,
truskawki i wiśni z delikatną nutą wanilii.
Szczególnie polecamy do tradycyjnej kuchni polskiej i francuskiej. Nasze pinot noir
doskonale odnajdzie się w towarzystwie potraw z dziczyzny, gęsi i kaczki, pasztetów,
a także duszonej baraniny, czy grillowanego tuńczyka.

DORNFELDER

Dornfelder
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

czerwone
wytrawne
13,5%
tak
0.75 l

Owoce użyte do produkcji Dornfeldera pochodzą z plantacji Janusza Terleckiego
w Zachowicach. Pasja i zaangażowanie Janusza i jego rodziny w uzyskanie
owoców jak najwyższej jakości, znalazły odzwierciedlenie w doskonałym smaku
wina.
Czerwone, wytrawne wino charakteryzuje się głęboką, purpurową barwą. Pełne
i aksamitne, bogate w aromaty wiśni, jeżyn i czarnego bzu.
Dojrzewanie w beczce z amerykańskiego dębu, wzbogaciło o nuty wanilii.
Znakomite do dziczyzny, steków i serów o wyrazistym smaku.

DOLINA BYSTRZYCY ROSE

Dolina Bystrzycy Rose
kolor
styl
alkohol
beczka
pojemność

różowy
półwytrawne
12%
nie
0.75 l

Dolina Bystrzycy to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Dolnego Śląska.
Bystrzyca płynie tu swoim naturalnym, niespiesznym rytmem, tworząc urokliwe
meandry. I właśnie w tym niezwykłym miejscu powstaje wino Rose Adoria. Adoria
Rose Dolina Bystrzycy to wino o świeżym, owocowym smaku poziomki, arbuza i wiśni.
Chrupiące i orzeźwiające, doskonale gaszące pragnienie w czasie upałów. W kuchni
idealnie komponuje się z gazpacho, chłodnikiem, greckimi sałatkami i antipasto.

WINO MUSUJĄCE

Wino musujące
kolor
styl
pojemność

biały
wytrawny
0.75 l

Wino musujące Adoria wyprodukowane zostało metodą tradycyjną - leżakowało
w butelkach 9 miesięcy, przechodząc drugą fermentację.
Trunek wzbogacił się o naturalny dwutlenek węgla, dając jednocześnie niezwykle
drobne i delikatne pęcherzyki gazu, łagodnie uderzające w podniebienie, subtelnie
pobudzające kubki smakowe.
Doskonałe do uczczenia najważniejszych wydarzeń, ale również wzbogacające
dzień powszedni w niezwykłe doznania.

