winesave®PRO - Nejlepší možné řešení pro uchování otevřených lahví vína.

www.winesave.cz

Úvod?

•

•
•

winesave®PRO je dar od boha pro milovníky vína, kteří z jakéhokoliv důvodu
nemají potřebu, nebo nechtějí dopít otevřenou láhev láhev vína. Je to navíc velmi
osvobozující způsob pití vína.
winesave®PRO lze nejlépe chápat jako způsob vychutnání si vína po skleničce
doma, nebo kdekoliv kde se servíruje víno.
Dopřát si sklenku jednoho vína a zbytek nechat na později nebo otevřít jinou
lahev či více lahví to vše bez jakéhokoliv rizika znehodnocení.

„Každou chvíli mám otevřené minimálně 5až6 lahví z nichž k některým se nedostanu
třeba celý týden, ale využívám luxusu, že mohu ochutnat dle okolností nebo mého
rozmaru skleničku toho či onoho vína což je opravdu osvobozující.“
Slovy Bretta Crittendena, Mezinárodního porotce vína.

„winesave skutečně funguje perfektně pro otevřené lahve vína“
Philippe GUIGAL, Ředitel vinařství & Enolog
E.GUIGAL / Chateau d´ Ampuis
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Co je winesave®PRO ?
•
•
•

•

•

•

Nejlepší možné řešení pro uchovávání otevřených lahví vína.
winesave®PRO uchovává lahvové víno v nejlepším stavu až po dobu několika týdnů od
otevření lahve. Oxidace a následné zkažení otevřeného vína je nyní minulostí.
Prostředek winesave®PRO chrání otevřené lahvové víno pomocí vrstvy čistého,
inertního a pachově neutrálního plynu – argon (který je 2,5krát těžší než vzduch).
Aplikace winesave®PRO do otevřené lahve zabrání oxidaci vína a tím ochrání celkový
charakter vína, co se týká barvy a chuti, až po dobu několika týdnů.
Prostředek winesave®PRO nepoužívá žádné hnací plyny, uhlovodíky ani jiné příměsi,
které by mohly ovlivnit kvalitu vašeho vína, a naše metoda byla vyzkoušena a je
s oblibou využívána nejvýznamnějšími světovými vinařstvími už po desetiletí.
Pro konzumenty vína to znamená, že si mohou svoji otevřenou lahev vína vychutnávat
v libovolně malém množství po jednotlivých sklenicích. Již nikdy nebudete nuceni vyhodit
otevřené víno kvůli jeho zoxidování ani nebudete muset dopíjet celou lahev, jestliže jste
ji již otevřeli.
Pro provozovatele podniků, kteří servírují vína po sklenicích, ať už se jedná
o restaurace, bary, kavárny nebo vinotéky, winesave®PRO zajistí, že každá sklenice
bude stejně dokonalá jako čerstvě po otevření, i když je lahev otevřená již několik dnů
nebo dokonce týdnů.
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Návod k použití?
Krok 1: Sejměte uzávěr a nasaďte pryžovou
hadičku (je součástí dodávky) na trysku v horní části
nádoby.

Krok 3: Stiskněte trysku bez prodlevy přibližně po
dobu jedné sekundy nebo o něco déle, je-li lahev
větší než normálně.

Krok 2: Zasuňte hadičku do lahve s vínem, tak aby
se její konec nacházel přibližně 4 cm nad hladinou
vína a byl nasměrován ke stěně lahve. Zabráníte tím
vystříknutí vína při vypouštění plynu..

Krok 4: Nasaďte zpět uzávěr lahve, korek nebo
zátku a uložte lahev do svislé polohy. Nenaklánějte
lahev ani jí netřepte.
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FAQ?
Co je winesave®PRO ?
• winesave®PRO je 100% čistý argon v potravinářské
kvalitě.
Jaký je rozdíl mezi starší variantou winesave® a nejnovější
winesave®PRO ?
• winesave®PRO využívá při výrobě nejmodernější
technologii plnění stlačeného plynu což umožnilo zvýšit
celkový objem stlačeného argonu ze 6ti litrů u starší varianty
winesave® na 9 litrů u varianty winesave®PRO . Díky tomu
můžeme garantovat minimálně 100 dávek v rámci jednoho
balení.

www.winesave.cz

FAQ?
Proč použít argon?
• Argon je zcela inertní, bezbarvý, pachově a chuťově
neutrální plyn. Kromě toho nereaguje s žádnými dalšími
látkami. Znamená to, že nemá žádný vliv na látky, se kterými
přijde do styku. A co je nejdůležitější, argon je až 2,5krát
těžší než vzduch! Díky svojí hmotnosti klesá dolů a zůstává
na jakékoli látce, která se nachází pod ním. Při vehnání do
otevřené lahve s vínem klesá dolů a zůstává na povrchu vína,
kde vytváří bariéru mezi cennou tekutinou a vzduchem.
Odkud argon pochází?
• Argon pochází ze vzduchu, který dýcháme. Vzduch je koktejl
plynů - kyslík, dusík, oxid uhličitý, vodík, neon, helium, metan,
krypton, xenon, ozónu a samozřejmě argonu. Obsah argonu
ve vzduchu je necelé 1 %, ale na rozdíl od kyslíku je inertní,
což znamená, že nepodléhá chemickým reakcím.
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FAQ?
Jak je zajištěno dokonalé uchování otevřeného vína?
• Charakter vína se mění a zhoršuje, je-li víno vystaveno
působení atmosféry, konkrétně největšímu nepříteli vína –
kyslíku. Proces okysličování se rozbíhá ihned po otevření lahve
a při nalévání vína se ještě urychluje. Vháněním argonu do
otevřené lahve dojde k odstranění vzduchu a jeho
destruktivních prvků z celého povrchu hladiny zbývajícího
vína, a to v průběhu několika málo sekund. Argon zajišťuje
dokonalou a nepropustnou izolaci.
Jak dlouho po otevření lahve je třeba použít winesave®PRO ?
• Pro nejlepší výsledek doporučujeme použít winesave®PRO
bezprostředně po otevření a nalití vína do skla nebo karafy z
důvodu minimalizace kontaktu vína se vzduchem s cílem
uchovat zbývající víno svěží na další příležitost.
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FAQ?
Funguje to i u šumivých vín?
• Ano – ze stejných důvodů jako u standardního vína, avšak
v tomto případě je také nutné použít zátku umožňující
zadržení oxidu uhličitého v lahvi tzv. stopper. Nevyhnutelně
dojde k určitému úniku CO2, i když v mnohem menší míře
než obvykle. Avšak chuť bude zachována dokonale.
Jedná se o zcela novou technologii?
• Role argonu při uchovávání vína je známa a je využívána
vinaři již po mnoho let. Technologie, která přenáší použití
prostředku winesave®PRO z vinařství ke konzumentovi, je
však nová. Je cenově dostupná a přesně zabalená v levné
a snadno použitelné nádobě, která je bezpečná a šetrná
k životnímu prostředí. Nádoba a její součásti jsou kompletně
recyklovatelné a argon se vrací zpět do atmosféry, ze které
pochází.
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FAQ?
Jak likvidovat prázdné balení winesave®PRO ?
• Obal prostředku winesave®PRO je vyroben
z recyklovatelné slitiny a je pod tlakem. Po použití nádobu
nepropichujte ani nespalujte. Před recyklaci kontaktujte místní
městský nebo obecní orgán odpadového hospodářství aby
vám poskytl pokyny ohledně likvidace prázdných obalů pro
stlačený plyn.
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FAQ?
Jak skladovat víno s aplikovaným winesave®PRO?
• Víno s aplikovaným winesave®PRO skladujte vždy
nastojato v prostředí se stabilní teplotou (vyhněte se
vystavování lahví s vínem slunečnímu záření).
winesave®PRO chrání Vaše víno proti oxidaci, ale
neochrání ho proti škodám způsobeným špatným
skladováním. Doporučujeme skladovat bílá vína v boční
přihrádce vaší chladničky a červená vína na stojato ideálně
ve vinotéce s kontrolovanou teplotou nebo v místech bez
přístupu světla.
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winesave®PRO Limited Selection?
•

•
•

•

Ve spolupráci s odborníky na víno, sommeliéry a dovozci vína budeme pravidelně
připravovat limitované edice výběru dvou lahví vína stejné odrůdy popř. cuvée
stejných odrůd a stejného ročníku, ale z rozdílných vinařských oblastí z celého světa.
Vybraná vína budou součástí speciálního dárkového balení jehož součástí bude
winesave®PRO společně se speciálními skleněnými uzávěry na otevřené láhve vína.
winesave®PRO Limited Selection je určena milovníkům vína, kteří se chtějí
vzdělávat a porovnávat nuance jedinečných vín z různých oblastí světa. Můžete si
nalít sklenku vybraných vín k porovnání, nebo si můžete vybraná vína ideálně
napárovat k vašim oblíbeným pokrmům, tak jak vám to bude vyhovovat.
Díky aplikaci winesave®PRO můžete vybraná vína ochutnávat a porovnávat po
dobu několika týdnu aniž by jste byli omezeni strachem, že vám víno zoxiduje a vy ho
budete muset vylít.
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Názory odborníků?
Philippe GUIGAL, Enolog a ředitel vinařství E.GUIGAL. Vinařství, které v porovnání
s ostatními výrobci vína obdrželo nejvíce 100 bodových hodnocení od Robert Parker.
• Philippe Guigal testoval winesave® na svém panství Chateau D’Ampuis během
těhotenství svojí ženy Evy. Výsledkem účinku winesave® byl natolik překvapen, že
poskytl svůj komentář „winesave skutečně funguje perfektně pro otevřené lahve
vína“ a winesave® se stal součástí oficiálních ochutnávek vinařství E.GUIGAL v rámci
Chateau D’Ampuis. Philippe Guigal pokračuje v tradici svého otce což je produkce
jedinečných vín oblasti Côte-Rôtie, především jejich legendárních La Landonne, La
Mouline a La Turque, která patří mezi jedna z nejvyhledávanějších vín v dnešním
světě.
•

Nyní je k dispozici nový a velice jednoduchý produkt, který se pro uchovávání vína v
otevřené láhvi zdá být mnohem účinnější než jeho předchůdci. Zjistila jsem na
delikátních starých červených burgundských vínech, že je to velmi účinné uchování
vína na dobu delší než jeden týden.

•

Jancis Robinson držitelka Řádu britského impéria, Master of Wine, dopisovatelka časopisu
Financial Times.
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Navštivte nás na veletrhu:
IWSP Hotel Hilton 28.4.2016
Wine Prague 23.5. – 25.5.2016
Děkuji za pozornost

