
Aladasturi
Suché červené víno - vyrobené z hroznů Aladasturi v Kvevri, 
vypěstovaných v Imereti, západní Gruzii. Víno má barvu granátového 
jablka a má charakteristickou výraznou vůní a harmonickou chuť. Hodí se 
k pikantním salátům, masu, sýru a zelenině.

Saperavi
Suché červené víno - vyráběno v Kvevri dle tradiční gruzínské metody. Má 
tmavou barvu granátového jablka a snadno zapamatovatelnou výraznou 
vůni a harmonickou chuť. Je možné pocítit vůni borůvek a zralé svídy. 
Poměrně dlouho doznívá, což je přijemné a odlišné. Perfektně se hodí 
k telecímu steaku, plněné kachně, suchému sýru a vařeným fazolím.

Odjaleshi
Ojaleshi je odrůda tmavé pleti z oblasti kolem řeky Tskhenis-Tskali v Gruzii. 
Někteří ji považují za nejlepší červené víno, které země nabízí. Bohaté 
antokyany znamenají, že Ojaleshi je hluboce zbarvené víno, i když je lehké. 
V Ojaleshi najdeme řadu malinových, třešňových a chutí černého rybízu, 
někdy zdůrazňovaných náznaky bílého pepře a koření. Vína Ojaleshi jsou 
nejčastěji vinifikovaná jako polosladká.

Otkshanuri sapere
Otskhanuri Sapere je považován za jeden z nejstarších odrůd v Gruzii 
a roste převážně v okresech RachaLechkhumi a Imereti v západní Georgii. 
Jeho jméno se vztahuje k vesnici Otskhana. Vína Otskhanuri Sapere mají 
intenzivní rubínovou barvu, pevně strukturovanou a tříslovinovou chuť, 
s vysokou kyselostí. Vína dobře stárnou, vrcholí po 10-15 letech, ale 
mohou být uchovávány ve sklepě další 20-30 let.

Gvirabi
Červené suché víno - sytá barva granátového jablka, vyrobené z hroznů 
odrůdy Saperavi pěstovaných v lachetské oblasti. Víno má příjemnou 
osobitou chuť sušeného ovoce a koření s plnými tóny. Podává se 
s různými druhy sýrů a s pokrmy z masa.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100%. Obsah alkoholu: 12%.

Cabernet
Červené suché víno. Vyrábí se z hroznů odrůdy Cabernet, pěstovaných 
v Kachetii ve východní Gruzii. Má osobitý rudý odstín, svěží harmonickou 
chuť a jemný výjimečný buket.

Odrůda révy vinné: Cabernet 100 %. Obsah alkoholu: 12,5 %
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Mukuzani
Červené suché víno - sytá barva granátového jablka se pěstovaných 
v Kachetii ve východní Gruzii. Víno má příjemnou zvláštní chuť sušeného 
ovoce a koření s nádechem plných tónů.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100%. Obsah alkoholu: 12,5%. Víno je vhodné 
k různým druhům sýrů a pokrmům z masa.

Saperavi
Červené suché víno - vyrobené z hroznů Saperavi, pěstovaných v Kachetii, 
východní Gruzii. Víno je plné tónů čerstvého červeného ovoce, má tmavě 
rubínovou barvu, která je charakteristická pro mladá červená vína.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100 %. Obsah alkoholu: 13%. Podává se 
s čerstvou zeleninou, mořskými plody, vařeným masem a ovocem.
Vyznamenání: Hong-Kong International Wine & Spirits Fair 2012 - bronzová 
medaile.

Saperavi Classical
Červené suché víno - sytá barva granátového jablka, vyrobené z hroznů 
Saperavi, pěstovaných v oblasti Kachetie. Vyrábí se od roku 1886. Víno má 
specifickou chuf, přjemnou trpkost, dobře vyvinuté tóny a odrůdový buket.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100%. Obsah alkoholu: 13,5 %. Podává se ke 
studeným předkrmům a masu s čerstvou zeleninou.
Vyznamenáni: International Wine & Spirits Fair 2012, Tbilisi, Georgia 
- stříbrná medaile + Hong-Kong International Wine & Spirits Fair 2012 - 
stříbrná medaile.

Saperavi Premium
Červené suché víno - s charakteristickou barvou granátového jablka. Je 
vyrobeno z hroznů odrůdy Saperavi, pěstovaného v oblasti Kachetie. Tyto 
hrozny jsou sklízeny na velice slunných vinicích. Víno má specifickou chuť 
s přijemnou trpkostí, plné tóny a odrůdové aroma.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100%. Obsah alkoholu: 14,5 %.

Podává se ke studeným předkrmům a masu s čerstvou zeleninou.
Vyznamenání: Les Citadelles du vin 2012, Bordeaux, France - zlatá medaie 
+ Decanter World Wine Awards 2012, London - England - čestné uznání, 
International Wine Spirits fair 2012, Tbilisi, Georgia - zlatá medaile, Wine 
style Asia awards 2010 Singapore - stříbrná medaile + Decanter Asia wine 
awards 2012, Hong Kong, China - bronzová medaile.

Khareba
Suché červené víno - aged. Vysoce kvalitní suché červené víno. Vyrábí 
se z nejlepších hroznů Saperavi pěstovaných v oblasti Kakheti. Víno má 
tmavou barvu z granátového jablka, plné černé ovoce, je bohaté na jemné 
aroma charakterizované pro víno, které zestárlo v dubovém barelu.

Vychutnejte si se zeleninou, masem. Nejlépe podávané při teplotě  
+16 až +18 ° C.



Pirosmani
Polosuché červené víno. Pirosmani má intenzivní rubínovou barvu 
s fialovým odstínem, zralých ostružin a černým rybízem. Víno je mladé 
s plnou chutí sladkého ovoce, jemné, zároveň pikantní a dobře vyvážené.

Kindzmarauli
Červené polosladké víno - Kindzmarauli je jedno z nejznámějších 
gruzínských vín. Je vyrobeno z hroznů odrůdy Saperavi, pěstovaných 
v Kachetii ve východní Gruzii, v oblasti Kindzmarauli. Má plnou odrůdovou 
vůni a tóny, sametovou, harmonickou chuť.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100 %. obsah alkoholu: 11,6 %. Cukr: 40g/l. 
Podává se k sýrům, dezertům a ovoci.

Usakhelouri
Přírodní červené polosladké víno - jedno z nejznámějších gruzínských 
vín. Vyrábí se z hroznů odrůdy Usakhelouri, pěstovaných v obci Okureši 
v Lečchumské oblasti. Má výrazný odrůdový buket, velmi zajímavou 
příjemnou vůni a harmonickou chuť.

Odrůda révy vinné: Usakhelouri 100 %. Obsah alkoholu: 11 %. Cukr 45 g/l. 
Podává se k sýrům, dezertům a ovoci.

Akhasheni
Červené polosladké víno. Akhasheni je vysoce kvalitní červené víno. 
Je vyroben z hroznů Saperavi pěstovaných v okrese Kvareli v oblasti 
Kakheti. Zraje v dubových sudech po dobu tří let. Víno má tmavou barvu 
granátového jablka, vyznačuje se charakteristickou vůní a harmonickou 
čerstvou chutí. Vynikající k pečeni a grilovanému masu.

Khvanchkara
Červené polosladké víno. Přírodní polosladké červené víno „Khvanchkara“ 
je vyrobeno z nejkvalitnějších hroznů odrůdy Alexandrouli v Mujuretuli 
pěstovaných v oblasti Khvanchkara ve vinařském regionu Racha v Gruzii. 
Víno je charakteristické temně červenou barvou, sametovou chutí 
a harmonickou vůní malin, višní a třešní.

Alazani Valley
Červené polosladké víno - vyrábí se od roku 1977 z hroznů odrůdy 
Saperavi, v Alazanském údolí (Alazani Valley) v Kacheti. Toto víno má 
rudou barvu a bohatou sametovou chuť.

Odrůda révy vinné: Saperavi 100 %. Obsah alkoholu: 10,5 %. Cukr: 40 gr /l.

Je to víno vhodné k pikantním pokrmům z masa, telecího masa nebo 
odrůdovým sýrům.

Georgian imports s.r.o.
Importér vín značky Khareba
do České republiky

Karlovarská 45
160 00 Praha 6
Česká republika

tel.:    +420 777 058 200 (česky, rusky, gruzínsky) 
+420 775 103 761 (česky, anglicky, německy)

mail: vinatengiz@gmail.com


