Как о пра

Грозд б р н Бургоз н уник ле ?

Близост на лозята до винарната:
Лозята на Бургозоне обграждат винарната и отнема само няколко часа
между брането и обработката на гроздето, което допринася за поддържане
на свежестта на гроздето и намалява
необходимостта от сулфити за защита
на гроздето;

За да предложи най-доброто качество,
Бургозоне прави вина само от
собственото си грозде, за което може да
гарантира за начина, по който са гледани лозята през цялата година и които
най-добре представляват неговия
тероар;

Обикновено брането се извършва
рано сутрин и завършва около обяд.
Берачите са дългосрочни работници и
се обучават да подбират само найдобрите гроздове. След това енологичният екип работи до късни вечери,
за да гарантира, че цялото грозде се
преработва и пуска за ферментация
при оптимални условия;

Социална отговорност – по време на
гроздобера, Бургозоне обявява в
местните медии, че търси берачи.
Много хора идват година, след година,
за да работят за Бургозоне. На всеки
човек се дава шанс да стане част от
нашия екип;

Фенолна зрялост: Решението кога да се бере се взема въз основа на подробен
анализ, оценяващ фенолната зрялост (физиологична зрялост на гроздето). В
допълнение към рН, титруеми киселини и захари, в Бургозоне анализираме
ципата на грозда и семките за да решим кога гроздето е достигнало най-добрия
баланс и е готово да бъде прибрано;
Мониторинг на прогнозите за времето: За да планира добре реколтата, екипът
внимателно следи прогнозите за времето и съответно адаптира времето на
бране;

Грозде изключително брано на ръка: Цялото грозде се бере на ръка
от лозарите, което позволява да се подбере най-качественото грозде
при прибиране на реколтата;

Гроздето се събира в малки
щайги, за да се избегне смачкване. Те бързо се товарят и
транспортират във винарната
в рамките на няколко часа
след брането;

Гроздето е сортирано на маса
за сортиране (триаж) от 6 до 8
души, за да се премахне неузряло и повредено грозде и
по този начин да се гарантира
че само най-доброто ще влезе
за преработка;

Гроздата от различните парцели и клонове се винифицират отделно;

По време на прибиране на реколтата около 100 души работят усилено,
за да гарантират качеството на вината на Бургозоне;
Благодарение на този интензивен ръчен труд и контрол на различни
етапи, ние в Бургозоне се уверяваме, че само най-качественото грозде се
използва за производство на вината на Бургозоне!

