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NİÇİN ŞARAP SATMALI?
Gıda sektöründe 
çalışan bir 
profesyonelin 
şarap satmasının 
bir bir numaralı 
sebebi 
ORTALAMA 
HESAP 
MEBLAĞININ 
VE 
DOLAYISIYLA 

BAHŞİŞLERİN DAHA YÜKSEK 
OLMASIDIR.

Örneğin, her vardiyada her biri 25 
dolarlık 4 şişe daha satarsanız, bu, 
haftada 5 vardiya, yılda 50 hafta 
ve %15 bahşiş üzerinden gelirinize 
3,750 dolarlık bir ilave olarak 
dönecektir!  (4 x 25$ = 100$; x %10 
= 10$; x 5 vardiya= 50$; x 50 hafta = 
2,500$ 

Parasal yararların ötesinde 
müşterilerinize şarap tavsiye etmeniz 
için başka önemli sebepler de vardır:

• Şarap lezzetlidir!

• Yemek ve şarap birbirlerinin 
doğal partneridir; doğru şekilde 
eşleştirildiklerinde birbirinin 
lezzetini arttırır. İyi bir yemek 
deneyimi müşterilerinizin 
restoranınızın müdavimi 
olmalarını sağlayacaktır. 

• Tıbbi araştırmalar dozunda 
kullanıldığında şarabın sağlığa 
yararlı olduğunu göstermektedir.

• Lezzetlidir!

Şarap Satışlarını Arttırmanın 
Yolları
• Şarap listesini iyice tanıyın. 

Müşteriler genellikle servis 
personelinden tavsiye alırlar. 
Zira, ortalama tüketicinin ABD 
pazarında bulunan 20,000ʼden 
fazla şarap markasını tanıması 
imkansıza yakın bir şeydir. 
Eğer şarap hakkında hiçbir 
şey bilmiyorsanız tavsiyede 
bulunamazsınız. Bütün şarap 
listesini tatmak mümkün 
olmayabilir ama mümkünse 
kadehte sunulacak şaraplar 

tadılmalı ve şişe şaraplarının 
tarifleri verilmelidir (şarapla 
ilgili pek çok  internet sitesinde 
şaraplarla ilgili bilgi sayfaları 
mevcuttur).

• Şarap tavsiye edin. Şarap 
listeleri rasgele masaya 
konulmak yerine müşteriye 
takdim edilmelidir. Şarapla iyi 
giden yemekleri tavsiye edin. 
Şarap sipariş edip etmeyeceğini 
sorun.

• Başlangıç için şampanya veya 
köpüklü şarap önerebilir miyim?

• Paylaşmanız için bir şişe veya 
kadehte şarap önerebilir miyim? 

• Cabernet Sauvignon biftek 
spesiyalitesiyle iyi gider. Ana 
yemekle birlikte bir kadeh 
getireyim mi?

• Son yemeğinizle iyi gidecek 
bir kadeh şarap veya konyak 
önereyim mi?

• Şarap ukalalığı yapmayın. 
Müşterilerin büyük çoğunluğu 
şaraptan ürkmekte ve mahcup 
duruma düşme korkusuyla 
ısmarlamamaktadır. Şarap 
isimlerinin 
telaffuzları zordur 
ve tatma adabı 
kafa karıştırıcıdır. 
Müşterilerinizin 
şarap 
hususunda rahat 
davranmalarına 
yardımcı olun. Şarap 
keyif alınacak bir 
içecektir ve pek çok 
farklı düzeyde tadı 
çıkarılabilmektedir! 
Bazı müşteriler 
bir şişe şarapla 
biraz şaşaa ve 
seramoniden 
hoşlanacaklardır. 
Bazıları ise yalnızca 
yemeklerini mideye 
indirirken içecekleri 
lezzetli bir içecek 
isteyeceklerdir.  
Müşterilerinizin 

şarap düzeylerini okumayı 
öğrenin ve onlara buna göre 
hizmet verin. Müşterilerin 
şarap seçimlerine asla itiraz 
etmeyin, herkesin kendine 
göre bir damak tadı vardır ve 
fikriniz sorulmadıkça öneride 
bulunmayın. 

Müşteri tipleri
• Şaraptan anlayan müşteriler 

genellikle ne istediklerini bilirler 
ve özel bir şişe için yüksek 
fiyatlar ödemeye hazırdırlar. 

• Kutlama Yapan Müşteriler 
kutlama vesileleri için eşsiz bir 
şey isterler. Genellikle, tavsiye 
almaya heveslidirler. Bütçelerine 
uygun fiyatlar arasından 
tavsiyede bulunun. 

• Normal müşteriler yemek için çok 
para harcamak istemeyecek ve 
bütçelerini sarsmayacak önerileri 
takdir edeceklerdir.

• Müdavim Müşteriler restorana 
sürekli olarak gelmektedirler 
ve personelin tercihlerini 
bilmesinden ve buna uygun 
önerilerde bulunmasından 
memnun olacaklardır.
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Baharda Tomurcuk 
Şişmesi – 
Asma köklerinden 
yukarıya hayat 
pompaladıkça ilk 
tomurcuk uykudan 
uyanıyor. (Ocak/Şubat)

Tomurcuk Kırılması – 
Kış budaması başladıktan 
sonra tomurcuk yaprakları 
çubuklar üzerinde bırakılır. 
(Şubat/Mart)

Yaprak Çıkışı – Yapraklar 
artık tanınır hale gelmiştir 
ve filizler fotosentez 
yapmaya başlamışlardır. 
(Mart)

Filiz Büyümesi- Filiz 
uzadıkça daha fazla 
yaprak ortaya çıkar. Bu 
noktada filizler donmaya 
karşı çok zayıftır, don 
hasada büyük zarar 
verebilir. (Mart)

Salkımın Kapanması- 
Taneler tam boylarına 
erişmiştir ve daha fazla 
büyüme için yer yoktur. 
(Haziran/Temmuz)

Veraison başlangıcı – 
Taneler renk değiştirmeye 
ve yumuşamaya başlar, 
aroma ve şekerlerini 
geliştirirler. (Temmuz)

Veraison Neredeyse 
Tamamlanmış- Üzüm 
salkımlarının çoğunluğunun 
ermeyi tamamladıkları nokta 
erme noktasından en uzak 
olan salkımları seyreltmek için 
ideal bir noktadır. (Temmuz/
Ağustos)

Olgun Salkım – Üzüm 
aromaları tamamen 
olgunlaşmış, asit ve şeker 
dengeli – hasat zamanı! 
(Eylül – Ekim)

Açmadan önce Çiçek 
Salkımları- Çiçekler tam 
olarak oluşmuştur ama 
henüz açmamıştır. (Nisan)

Çiçek açmanın başlaması- 
Çiçek kapsülleri patlayarak 
üretken tepeciği ve asma 
çiçeklerinin stamenlerini 
ortaya çıkarırlar. 
(Nisan/Mayıs)

Tanelerin İrileşmesi- 
Tanelerin içindeki hücreler 
hem bölünmekte hem de 
genişlemektedir. (Haziran)

Tane Oluşumu – Döllenmiş 
olan çiçekler artık sapa 
sıkıca bağlanmıştır 
ve üzüm haline 
dönüşeceklerdir. (Haziran)

Tam Çiçek -  Üzüm çiçekleri 
kendi kendilerini döllemektedir. 
Bu nedenle, çiçek açma tarzları 
polenlemelerine yardımcı olması 
için kuş ve arıları çekmek üzere 
gösterişli çiçek açan diğer 
meyvelere benzemezler.

ASMA SEZONLARI

Images courtesy of California Wine Institute.

Çiçek Salkımının ortaya 
çıkışı – Bu hassas genç 
çiçeklerin pek çoğu bu 
yılın meyvesi olacaktır. 
(Mart/Nisan)

Çiçeğin Sonu – 
Döllenecek bütün çiçekler 
polenlenmiştir ve taneler 
şişmeye başlamıştır. 
(Mayıs/Haziran)

Tane oluşmadan hemen 
önce – döllenmemiş 
taneler salkımdan 
düşünceye kadar çiçek 
kalıntıları kalır. (Mayıs/
Haziran)
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ŞARAP YAPIMI 101
BAĞ VE ASMAYI ETKİLEYEN HUSUSLAR
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Üzümün ve ondan yapılan şarabın 
tadını büyük oranda etkileyen üç 
ana faktör vardır:
• Toprak
• Asma yetiştirilmesi
• Şarap yapımı

Terroir kolayca değiştirilemeyen bir 
faktördür. Toprağı aşağıdaki 
faktörler belirlemektedir:
• İklim (ısı ve düşen yağmurla
 ölçülmektedir)

• Güneş enerjisi
• Topografi (rakım, eğim, vs)
• Toprağın fiziki ve kimyasal 
 özellikleri
• Toprak su ilişkileri

Asma yetiştirme yönetimi: 
üzümlerin ve üretilen şarabın tadını 
doğrudan etkileyen, yetiştiricinin 
kontrolündeki spesifik uygulamalar.

• Sayvan ölçüsü - Sepaj ve 
hava koşullarına bağlı olarak, 
yetiştiriciler asmada ne kadar 
yaprak bulunması gerektiğine 
karar vermelidir. Çok fazla 
gölge olursa üzümler bitkisel tat 
verebilir. Gölge çok az olursa 
üzümler güneşte yanabilir ve 
ʻyanıkʼ tat verebilir.

• Sulama - Asmalara yetiştirme 
sezonunda kilit safhalarda verilen 
su miktarı aromayı önemli ölçüde 
etkileyecektir. Çok fazla su olursa 
üzümler yeterince konsantre 
olmaz, çok az su olursa meyvenin 
tadı kötü yönde etkilenir. 

• Ekilen üzümün tipi - 
Teknolojideki gelişmeleri kullanan 
yetiştiriciler, herhangi bir yerde en 
iyi sonucu almalarını sağlayacak 
spesifik sepajları, klonları ve 
rootstockları tayin edebilir. 
Bütün üzüm çeşitleri her yerde 
büyüyemez. Napa, 90ʼlı yılların 
başlarında yıkıcı bir kök biti olan 
ve asmaları tahrip eden filoksera 
ile “kutsandı”. 1870ʼlerde, 
Amerikan şarap türlerinin 
filokseranın neden olduğu 
yıkıma dayandığı 
tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, çoğu 
şarap bölgesinde 
Amerikan 
rootstocklarına 
Avrupa sepajlarının 
ekilmesi yaygın bir 
uygulama olmuştur. 
Bir çok pahalı 
bağın yeniden 
ekimine ihtiyaç 
duyulduğunda, 
yetiştiricilerin bir 

bölgenin ve tesisin toprağına bu 
açıdan dikkat etmelerine neden 
olmuştur. Sonuçlar, çarpıcı olmuş 
ve genç asmalar yaşlanırken, 
Kaliforniyaʼnın şarap kalitesi de 
gelişmeye devam edecektir. 

• Asmanın Yaşı - Asmanın 
olgunluğu, mahsul verimliliğini 
ve tat profilini etkilemektedir. 
Bir asma, üçüncü yılına kadar 
şarap kalitesinde meyve 
üretememektedir. Asma 
yaşlandıkça, üzümler daha 

 kompleks hale gelmiş, ancak, 
çok eski asmaların verimi çok 
daha düşük olmuştur. 

• Mahsul Verimliliği - Herhangi 
bir asmada olgunlaşmasına 
izin verilen üzüm 
salkımlarının miktarı, aroma 
konsantrasyonuyla doğrudan 
bir korelasyona sahiptir. Çok 
fazla üzüm ve tattan feragat 
edildiğinde, üretim çok pahalı 
hale gelmekte ve bu da 
şarapçılığı engellemektedir. 
Bazen, Tabiat Ana mahsul 
verimliliğini don, aşırı yağmur ve 
doluyla kontrol etmektedir. 

• Bağın planı - Asmaların 
aralıklarını, sarmaşık 
parmaklıkları ve sıra yönlerini 
içermektedir. Her dönüme 
ekilen asma sayısı, asmaların 
budanma şekli, sıranın yönü 
ve güneşe maruz kalma şekli 
üzümleri etkilemektedir. 

Şarap yapmak için, bakınız sonraki 
iki sayfa. 



ŞARAP YAPIMI
BEYAZ ŞARAP

Bentonit: Nötr, toz haline getirilmiş 
kil, proteinleri bağlamakta ve şarapta 
çökmekte, stabilite ve berraklığa 
yardımcı olmaktadır.
Filtreleme: Şarapı şişelemeden 
hemen önce berraklaştırmak için 
kullanılan bir işlem olup, maya 
hücrelerini ve diğer parçacıkların 
çıkarılmasını sağlamaktadır. Racking 
işlemi, filtrelemeyi gereksiz kılabilir.
İnceltme: Şarabın yapısını değiştiren 
bir maddenin eklenmesi ve daha 
sonra şaraptan çıkarılmasıdır. 
Yumurta beyazı ve balık tutkalı 
tanenleri çıkartan inceltme 
maddeleridir. Bentonit proteini 
çıkarmaktadır.
Aşılama: Kültürlü mayanın 
fermantasyon için üzüm suyuna 
eklendiği işlemdir.
Balık tutkalı: Özellikle saf bir protein 
olup, mersin balığı ve yüz yıllardır 
şarabın inceltilmesinde kullanılan 
diğer tatlı su balıklarının yüzme 
keselerinden elde edilir.
Lees: Şarap veya meyve suyundan 
çökeltilen ve içinde maya hücreleri ve 
üzüm küspesinin de bulunduğu katı 
maddeler.
Malolaktik Fermantasyon: Malik 
asidin laktik aside ve karbon diokside 
dönüştürüldüğü şaraplara komplekslik 
ve ʻyumuşaklıkʼ ekleyen bakteriyal 
fermantasyon.
Pnömatik Pres: Şiştiği zaman 
üzümleri tankın yan tarafına 
doğru yavaşça sıkıştıran şişme bir 
diyaframa sahip yatay bir pres.
Racking: Berrak üzüm suyu veya 
şarabın leesʼden ayrıldığı işlem.
Sülfitler: Üzüm suyu ve şarabı 
korumak için kullanılan antimikrobiyal 
ve antioksitleyici madde. Şarapçılıkta, 
sülfitler, ekipmanları temizlemek ve 
sterilize etmek, zararlı bakterileri 
öldürmek, şişeleme sırasında 
bozulmaya karşı muhafazayı 
sağlamak ve üzümlerdeki bozucu 
mikropları önlemek amacıyla 
kullanılabilir. Sülfitler, ayrıca doğal bir 
fermantasyon yan ürünüdür (SO2-
sülfür dioksit).
Maya: Şarap 
yapımında şekeri alkole 
dönüştüren tek hücreli 
organizmalardır.

BEYAZ 
ŞARAP YAPIMI

SÖZLÜKÇE

© Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005

Beyaz Şarap (Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Semillon), elle toplanan ve daha 
sonra kusurları ortadan kaldırmak için 
gerekirse elle ayrıştırılan üzümlerdir. Bütün 
salkımlar yatay bir pnömatik prese dikkatle 
aktarılmaktadır. 

Verimi azami seviyeye çıkarmak için 
presleme en düşük basınç değerinde 
yapılmaktadır. 

Üzüm suyu, presin altıda bir tekneye 
akmakta ve daha sonra paslanmaz 
çelik, ısı kontrollü bir çökelme tankına 
pompalanmaktadır. 

Üzüm suyu bir gece boyunca 50°Fʼde 
soğutulmaktadır. Berrak meyve suyu, 
çökeltilerden (lees) ayrılıp bir diğer 
paslanmaz çelik tanka (racking) 
pompalanmaktadır. Burada, SO2 ve maya 
besleyicileri eklenmektedir. Üzüm suyu, 
fermantasyon için 225L Fransız meşe fıçıları 
doldurmak üzere derhal pompalanmaktadır. 
Bazı partilere maya aşılanmakta ve 
diğerlerinin ise doğal olarak oluşan maya 
ile mayalanması beklenmekte, bu yolla 
daha kompleks ve daha az eklektik bir tat 
kazanmaları sağlanmaktadır. 

Fıçıların fermantasyonu tamamlanınca (7-
21 gün), ağzına kadar doldurulmaktadır. 
Maya çökeltisi (lees), her ay karıştırılmakta 
(yalnızca Chardonnay) ve şişelere 
konulmasından bir ay önce karıştırma işlemi 
durdurulmalıdır. Çökeltinin karıştırılması, 
şaraba ipeksilik ve tat kompleksliği 
verecektir. Şarap fıçılarda 4-16 ay arasında 
yaşlandırılmaktadır. 

Chardonnay, malolactic denilen ikinci bir 
fermantasyondan geçirilmektedir. Sauvignon 
ve Semillon ikinci fermantasyondan 
geçirilmez. İkinci fermantasyon, gerçekten de 
malik asidin laktik aside dönüştürülmesidir. 
Dönüşme şarabı yumuşatmakta ve ona 
tereyağımsı bir aroma katmaktadır. 

FIçılar, - doğru bir şekilde idare edilmesi ve 
asgari havalandırma için - soy gaz (nitrojen) 
basıncıyla racking işlemine tabi tutulmakta 
(şeffaf şaraf, leesʼten ayrılmaktadır) ve şarap 
paslanmaz çelik tanklarda karıştırılmaktadır. 

Bazı şaraplar, fazla proteini almak için 
bentonit ile ve fazla tanenleri çıkarmak için 
balık tutkalı ile inceltilmekte, böylece ağza 
verdiği his işlenmektedir. 

Bazı şaraplar şişelenmeden hemen önce 
berraklaşması amacıyla filtrelenmektedir. 



ŞARAP YAPIMI
KIRMIZI ŞARAP

Bordeaux reds: Beş klasik 
Bordeaux kırmızı üzüm bağı sepajı 
olup, bunlar Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet, Franc, Petit 
Verdot ve Malbecʼtir.
İnceltme: Tanenle birleştirmek veya 
fazlasını çıkarmak üzere (yumurta 
beyazı gibi) proteinin şaraba 
eklendiği bir işlemdir. İnceltme 
işlemi, tanenleri “şekillendirmekte”, 
acı tadı gidermekte ve inceltme 
maddeleri asılı parçacıklara 
yapıştığı zaman şarap berraklığını 
artırmaktadır. Asılı parçacıklar daha 
sonra fıçının dibine düşmektedir.
Free-run: Bir tankta presleme 
olmadan serbest hareket eden 
üzüm suyu veya şarap.
Maserasyon: Aroma, renk, tat ve 
tanenlerin, alkol fermantasyonunda 
tulumla temas sırasında üzüm 
tulumlarından özütlenmesi.
Malolaktik Fermantasyon: Malik 
asidin laktik aside ve karbon 
dioksite dönüştürüldüğü bakteriyal 
fermantasyon olup, şaraplara 
komplekslik ve “yumuşaklık” 
katmaktadır.
Şıra: Sapları çıkarılma, ezme 
veya presleme yoluyla üretilen 
mayalanmamış üzüm suyu.
Üstten Pompalama: Mayalanan 
üzüm suyunun, tulumlarda daha 
fazla temas sağlamak amacıyla, 
şıra kapağının üzerinde sirküle 
edildiği işlemdir. (Merryvaleʼdeki 
fermentasyon sırasında bu işlem 
günde iki kez yapılır.)
Racking: Şarabın “lees”den (ölü 
maya hücrelerinin yarattığı çökelti) 
ayrıldığı işlem.
Tanenler: Üzüm tulumlarından ve 
tohumlarından çıkarılan ve kırmızı 
bir şarap rengi ve yapısı veren 
bileşenler. Bağdan itibaren doğru bir 
şekilde yönetilmediği 
takdirde, kuru 
ve kumlu bir his 
verebilirler.
Maya: Şarap 
yapımında şekeri 
alkole dönüştüren tek 
hücreli organizmalar.

BEYAZ 
ŞARAP YAPIMI

SÖZLÜKÇE
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Kırmızı üzümler (Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdor, 
Syrah, Zinfandel, Pinot Noir), elle toplanır 
ve daha sonra kusurları ortadan kaldırmak 
için gerekirse elle ayrıştırılır. Daha sonra 
salkımların sapları dikkatli bir şeklide 
çıkarılmakta ve şıra, paslanmaz çelik tanklara 
aktarılmaktadır. 

Doğal olarak meydana gelen mayalar 
şırayı mayalamaya başlamakta, ilk üstten 
pompalama sırasında besin maddeleri 
eklenmektedir. Verilen maya ile aşılama 
yapmaktan ziyade, ham maya kullanılması, 
şaraba fazladan komplekslik ve eklektik 
olmayan bir yapı kazandırmaktadır. 
Fermantasyon 5 ile 15 gün arasında 
sürmektedir. Fermantasyonun sona 
ermesinin ardından, şarap, tulumlardan 
çıkarılan tanenlerin yumuşamasını sağlamak 
amacıyla, ilave bir 30 günlük uzatılmış 
maserasyon işlemi için şarap tulumlarında 
bırakılmaktadır. 

Free-run şarap, tulumlardan ayırılır. Hala 
oldukça nemli olan tulumlar, kutulara kürekle 
atılır ve pnömatik bir prese yerleştirilir. 
Şarabın presten gelmesi izlenir ve yalnızca 
agresif tanenler içermeyen şarap free-run 
içine dahil edilir. Bu ise, bütün partilerin 
son derece esnek ve konsantre olmasını 
sağlamaktadır. Daha sonraki pres parçası 
ayrı tutulur. 

Şarap, 225L Fransız meşesinden yapılma 
fıçılara konulur. Burada, (malolaktik 
fermantasyon denilen) ikinci fermantasyon 
işlemi gerçekleştirilir. İkinci fermantasyon 
şarabı yumuşatır. Merryvaleʼde, Hindistan 
cevizi ve onun tamamlayıcı tanen bileşenleri 
gibi özgün aromalar katması nedeniyle 
yalnızca Fransız meşesi kullanılır. 

Bordeaux redʼlerin racking işlemi, her 
üç ayda bir yapılır. İlk yılda, tanenlerin 
yumuşatılması amacıyla şarap havalandırılır. 
İkinci yılda, kilerdeki şarap normalde racking 
işlemi sırasında havalandırılmaz. (Şu 
istisnayla ki, Pinot Noir ve Zinfandel gibi 
daha az tanen üzüm çeşidi ne racking ne de 
havalandırma işlemine tabi tutulmaz. Pinot 
Noir, altı ay sonra şişelenir). 

Karışımlar, hasattan sonraki kışta hazırlanır. 
İkinci yılda, şaraplar, fazla tanenleri çözmek 
için gerekirse, taze yumurta beyazları ile 
inceltilir. Fransız meşe fıçılarda azami 20 ay 
sonra, şaraplar son kez racking işlemine tabi 
tutulur ve şişelenir—normalde filtrelenmez. 
Filtrelenmemiş şaraplar, kabuklarının 
çıkarılmamış olması nedeniyle, daha 
kompleks şaraplar olma eğilimi gösterirler.  



SEPAJ VE STİLLER
BEYAZ VE KÖPÜKLÜ ŞARAPLAR

Chardonnay (shar-du-NAY)- 
Şarap yetiştiren bir çok yerde 
büyüyen Chardonnay, kendi 
başına oldukça nötr olup, 
yeşil elma ve mineral hissi 
vermektedir. Ancak, şarapçılıkta, 
bu üzüm, fıçıda yıllandırmadan 

malolaktik fermantasyona kadar bütün aşamalarda 
katkı maddeleriyle süslenir. Stilleri, yapılan işleme 
bağlı olarak gamuttan kuru ve orta kuruya, zengin, 
tam ve meşemsiden ince, gevrek ve serte kadar 
uzanmaktadır. 

Sauvignon Blanc (SOH-vee-
nyohn-BLAHn)- Bu üzüm, yoğun 
aromatik ve asidik özelliktedir. 
Yetiştiği bölgeye ve şarap 
yapım tekniklerine bağlı olarak, 
otsudan, bitkimsiye, sertten 
yeşile, şeftali aromasından, 

taze samana ve kavuna kadar uzanmaktadır. Ayrıca 
Amerika Birleşik Devletleriʼnde Fumé Blanc olarak da 
bilinmektedir. 

Riesling (REES-ling)- Bu 
üzüm, şarapları, kemik 
kurusundan şiddetli tatlıya kadar 
uzanan bir çeşitlilik içinde, parlak 
bir tatlılık/asit dengesi içinde 
üretmektedir. Rieslingʼin sepaj 
özellikleri son derece özgündür: 

hassas, parfümlü, çiçeksi ve taze elma ve kayısı 
kokularıyla meyvemsi.

Köpüklü Şarap ve 
Şampanya —
Köpüklü şarap, çoğu 
şarap üreten ülkede 
yapılmaktadır. Fakat 
teknik olarak köpüklü 
şarabını Şampanya 
olarak adlandırma 

hakkına sahip olan tek bölge Fransaʼnın 
Champagne bölgesidir. Köpüklü şarap, farklı 
stillerde yapılabilir. Fakat hepsinin ortak yönü 
köpüklerinin bulunmasıdır. Köpükler, basınç 
altında tutulan şaraptaki çözünmüş karbon 
dioksitten gelmektedir. (Hatırlarsanız, karbon 
dioksit, fermantasyonun bir yan ürünüdür.) 
  
Köpüklü bir şarabın şişesini açarken son 
derece dikkatli olmak gerekir. 
● Soğuk şişeyi müşterilerden ve değerli 

dekoratif cisimlerden uzak tutunuz.
● Folya sargıyı çıkarınız. Baş parmağınızla 

mantarın tepesini tutmuşken, teli tersine 
döndürünüz, tel başlığı çıkarınız.

● Mantar üzerine bir peçete örtünüz.
● Şişeyi belli bir açıda tutarak, mantarı 

şişeden yavaşça çıkarınız.
● Duymak istediğiniz ses, gürültülü bir pat 

sesi değil, yavaş bir fısıltı olmalıdır. 

Tatlı Şarapları — İki ana tip tatlı şarabı 
bulunmaktadır: Bunlar, hasat 
sonu şarapları ve konyak türü 
güçlendirilmiş şaraplar.

Hasat Sonu Şarapları —
Üzümler, yüksek şeker seviyesini 
sağlamak için sezon sonunda 
toplanır. Sonuçta ortaya çıkan 

şarapların şekeri yüksek ve alkolü düşüktür. 
Asit seviyesi değişken olmakla birlikte, 
şaraplar genelde zengin ve kıvamlıdır.

Takviyeli Şarap — Bu şarap tipi, 
fermantasyonu durdurmak için fermantasyon 
sırasında veya fermantasyondan sonra 
üzüm ruhlarının katılmasını gerektirmektedir. 
Dünyanın önemli takviyeli şarapları arasında 
Sherry, Port ve Maderia bulunmaktadır. Bu 
şarapların alkol seviyesi yüksek, artık şeker 
seviyeleri ise kemik kurusundan çok tatlıya 
kadar uzanmaktadır.

 Şişe görüntüleri için Demptos cama teşekkür ederiz. Kadeh görüntüleri Riedel Crystalʼden alınmıştır. © Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005



Cabernet Sauvignon (cab-
er-NAY soh-vee-NYOHn)—
Kırmızı şarapların kralı olup, 
en tanenli ve uzun ömürlü 
kırmızı şarap olma özelliğine 
sahiptir. Konsantre böğürtlen ve 
kasisin aromalarına sahip olup, 

karmaşık ve esnektir. Dünyanın en fazla ekilen üstün 
kalite şarap sepajlarından biridir.

Merlot (mehr-LO)— Renk 
ve tanen açısından Cabernet 
Sauvignonʼdan daha açık 
olmakla birlikte daha hafif 
değildir. Stil olarak Merlot narin 
tanenler ve kiraz aromaları ile 
taze ve üzümsü veya masif 

tanenlerle derin, yoğun ve konsantre olabilir.

Pinot Noir (PEA-no Nwahr)—
Yetiştirilmesi ve vinifiye edilmesi zor 
bir üzümdür. Fakat bu aşamalar doğru 
bir şekilde gerçekleştirildiği zaman, 
şaraplar hassas ve dayanılmaz aroma 
ve tatlara sahip lezzetlere kavuşurlar. 
Bu üzümle yapılmış şarapların taneni 
düşük olacak, iyi asit derecesi ve 

geniş kapsamlı aroma ve kokusu bulunacaktır.

Syrah (sih-RAH)— Avustralyaʼda 
Shiraz olarak bilinen Syrah, ağır 
pigmentli, tanenli ve alkollüdür. 
Stil olarak, meyve ağırlıklı 
olup, böğürtlen, loganberry ve 
benzerinin aromalarını taşıyabilir 
veya biberiye, kekik, biber ve 

anasonun -lavanta ve miskle aromatik kokular katılmış- 
vahşi bir kombinasyonuna sahip olabilir.

Zinfandel (ZIN-fan-dell)— 
Yoğun pigmentli bir üzüm olup, 
genellikle yüksek alkol ve yüksek 
özütlü meyve aromalarına 
sahiptir. Zinfandel, olgun ağaç 
çileği meyvesi vurgulu sert, 
tam gövdeli bir kırmızı şaraptır. 

Doğru yapıldığı takdirde, koyu, kasvetli, yaban gülü, 
böğürtlen çalısı, egzotik, güçlü, coşkulu veya gösterişli 
şeklinde tarif edilmektedir.

 SEPAJ VE STİLLER
KIRMIZI ŞARAPLAR

Şarap yapımcılığında meşe - Meşenin bileşenleri 
arasında, bir çok aromalı madde bulunmaktadır. 
Vanilya, kimyon, karanfil ve Hindistan cevizi tozu 
aroması veren moleküller meşe ağacında doğal olarak 
bulunur. Meşe, çeşitli tanen moleküllerine, artı kızartıldığı 
zaman karamelleşen şekerlere sahiptir. Doğru bir 
şekilde hazırlanmış bir meşe fıçının içinde, mayalayıcı 
meyve suyu veya şarap, harika aromaları yavaş yavaş 
emecek ve şekerleri ağaçtan karamelleştirecektir. Bu ise, 
meyvenin aromalarını tamamlamakta ve karmaşıklığını 
artırmaktadır. Ayrıca, meşe karışımındaki tanenler, şarabın 
tanen ve rengiyle karışarak, zenginleşmelerini ve stabilize 
olmalarını sağlayacaktır.

  Şarap fıçısı için kullanılan iki ana meşe familyası 
Amerikan ve Avrupaʼdır. Merryvale, yalnızca Fransız 
meşesi kullanmaktadır. Amerikan fıçısı nispeten yoğun 

olup, Fransız meşesine nazaran, kolayca su geçirmezlik 
özelliğine sahip olup, işlenmesi ve fıçı haline getirilmesi 
daha ucuzdur. Ancak, Amerikan fıçısı nispeten büyük 
miktarlarda aroma bileşimlerine, dereotu ve Hindistan 
cevizi kalıntılarına sahiptir. Bunlar ise klasik Eski-Dünya 
şarap geleneğinin bir parçası değildir. Ayrıca, Amerikan 
meşesi, şarabı daha kalın tanen yapısı ile üretmektedir. 
Fransız meşesinin taneni daha ince ve esnektir. Bir çok 
şarap yapımcısı ve uzmanı için, Fransız meşesi, Amerikan 
meşesinden daha iyi tat ve his vermektedir.

Cabernet Franc (cab-er-
NAY FRAHNK)— Otsu ve hafif 
baharatımsı bir karaktere sahiptir. 
Zaman zaman tek bir sepaj 
şarabında bulunmakla birlikte, esas 
olarak aromatik kompleksliği artıran 
bir karışım üzümü olarak kullanılır.

Petit Verdot (peh-TEET-vehr-
DOE)— Anason tohumu aromaları 
ve etli şekersiz tat bu üzümü 
karakterize eden özelliklerdir. Bir 
karışım üzümü olarak kullanılan bu 
sepaj, Bordo karışımlarına renk ve 
tanen zenginliği katmaktadır. 

Şişe görüntüleri için Demptos cama teşekkür ederiz. Kadeh görüntüleri Riedel Crystalʼden alınmıştır. © Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005



İLERLEMELİ ŞARAP LİSTESİ
ŞARAP STİLLERİ 

Şarap Stilleri—
Bütün sepajlar, 
şarap yapma 
tekniklerine ve 
toprağa bağlı 
olarak çok 
farklı stillere 
sahip olacaktır. 
Tüketiciler, 
şarap listeleri, 
stil farklılıklarını, 
bölge veya 
–daha da iyisi- 
ana aroma 
etkenlerini de 
(en yumuşaktan 
en güçlü 
aroma profiline 
doğru sırayla) 
gösterecek 
şekilde 
hazırlanırsa 
bundan çok 
memnun 
olacaklardır.

İlerlemeli Şarap Listesi Örneği
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BİR KALİFORNİYA ŞARAP ETİKETİ 
NASIL OKUNUR

● İl – Üzümlerin %75ʼi listelenmiş ilden 
gelmelidir. Birden fazla ülke listelenmişse, her 
ilde yetişen üzümlerin yüzdesi listelenmelidir.

● AVA – Vergi ve Ticaret Ofisiʼne bağlı olan 
bu bölgeler, iklim, toprak, yükseklik, fiziksel 
özellikler ve bazen geçmiş bilgileri gibi özgün 
niteliklerle tanımlanmaktadır. Üzümlerin %85ʼi 
AVAʼdan gelmelidir.

Akol – Şaraptaki alkol yüzdesi.
Arazi/Bağ İsmi
● Arazi – Amerika Birleşik Devletleriʼnde bu 

konuda yasal bir tanım bulunmamaktadır. 
Ancak, genellikle şarap yapımcıları, en iyi 
şaraplarının bazılarının kullanımı için sınırlı 
tutacaklardır.

● Bağ İsmi – Şarabın %95ʼi, listelenen spesifik 
bağdan gelmelidir.

Avrupa şarap etiketleri – Avrupa şaraplarında 
yaygın tutum, sepajdan ziyade bölgesel olarak 
etiketlemek şeklindedir. Buna örnek olarka 
İtalyaʼda çoğu Sangiovese-bazlı şarabı üreten bir 
bölge olan Chiantiʼdir. Bu bölgede ekilebilecek 
sepajların türlerinin tabi olduğu bölgesel yasalar 
ve ayrıca karıştırma, yetiştirme ve toplama şartları 
bulunmaktadır. Uluslararası şarap içicilerin ilgisini 
çekmek için, bazı Avrupalı şarap yapımcıları 
şaraplarının etiketlerine sepajı yazmaktadır. 

Bağ bozumu – Üzümlerin toplandığı yıldır. Bu 
şarabın %95ʼi listede belirtilen yılda toplanmış 
olmalıdır. Bağ bozumu olmayan şaraplar, birden 
fazla bağ bozumunun bir kombinasyonu olabilir. 
Tipik olarak, köpüklü şaraplar ve güçlendirilmiş 
şaraplar bağ bozumu olmayan karışımlardır.
Sepaj – Kaliforniyaʼda, şaraplar tipik olarak 
Sauvignon Blanc 
gibi sepaj şeklinde 
etiketlenir veya 
şarap bir karışımsa, 
şarap yapımcısı 
şarap için Profile 
gibi tescilli bir isim 
yaratacaktır.
Çoğu yaygın 
karışımlar, Bordeaux 
veya Meritage 
karışımları olup, 
bunlar aşağıdaki iki üzüm türünü içermektedir: 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
Malbec ve Petit Verdot.   
Menşe Yeri – Üzümlerin geldiği eyalet, il (veya 
iller) veya Amerikan Üzüm Yetiştirme Bölgesinden 
(AVA) mi geldiğini gösterecektir.
● Eyalet – Üzümlerin %100ʼü eyalet sınırları 

içinden gelmelidir.

Amerika Birleşik Devletleriʼndeki farklı eyaletlerin farklı etiketleme kanunlarına sahip olduğunun bilinmesi 
önemlidir. Diğer ülkelerdeki etiketleme yasa ve stilleri de değişiklik gösterecektir.

Tescilli 
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RESTAURANTTA ŞARAP SERVİSİ
SICAKLIK VE SAKLAMA

Saklama/Mahzen Konusunda Temel Unsurlar– 
Bir şarabın tam zamanında açılması için, doğru 
bir şekilde saklanması gerekir. Şarabın en önemli 
düşmanı, uzun süre aşırı sıcak veya soğuğa, sıcaklık 
dalgalanmalarına, titreşime, güneş ışığına ve güçlü 
kokulara maruz kalmasıdır. Şarap en iyi aşağıdaki 
şartlarda saklanır:
● Mantarı nemli tutmak ve büzülmesini önlemek için 

yatay olarak. Büzülmüş bir mantar şişeye havanın 
girmesine izin verir, bu da şarabı bozabilir.

● Karanlık, yalıtımlı ve sıcaklığı kontrol edilen bir 
odada. İdeal olarak sıcaklık 11oC veya 52oF 
olmalıdır. Fakat 40o-65oF (5o-18oC) arasındaki 
sıcaklıklar da, sıcaklıkta dalgalanma olmadığı 
müddetçe uygundur. Saklama sıcaklığı ne kadar 
artarsa, şarap o kadar hızlı yıllanacaktır. Zira, 
yüksek sıcaklık, oksidasyon hızını artıracaktır.

İdeal servis sıcaklığı:

 Aralık İdeal
Takviyeli şarap 61° ile 64° F 62° F / 17° C
       arası

Orta-tam  55° ile 65° F 60° F / 16° C
gövdeli şarap       arası

Hafif gövdeli 50° ile 55° F  53° F / 12° C
şarap       arası

Kuru beyaz 44° ile 54° F 48° F / 9° C
ve gül       arası

Köpüklü 41° ile 47° F  44° F / 7° C
       arası

Tatlı (fakat 41° ile 47° F   44° F / 7° C
güçlendirilmemiş)       arası

Cellar image courtesy of the Inn at Langley, Washington. © Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005



Tirbuşon – Garson tirbuşonu, 
restoranlarda en yaygın olarak 
kullanılan tirbuşondur. İyi bir 
tirbuşonda, folyayı kesmek için bir 
bıçak ve kolay açmak için bir levye 
bulunmalıdır. Bu mantarı kullanmak 
için, tek yapacağınız folyayı bıçakla 
şişenin ikinci dudak kısmının altından 
kesmek olacaktır. Daha sonar, 
tirbuşonu mantarın ortasına getirin 
ve dişi tutması için sert bir şekilde 
döndürün. Tirbuşonu yavaşça, fakat 
sıkı bir şekilde bastırmadan, dişe 
tam olarak girinceye kadar döndürün 
(dönüş menzili mantarın uzunluğuna 
bağlı olarak değişecektir). Levye 
kısmını şişenin dudak kısmına 
yerleştirin ve yukarı doğru yavaşça, 
fakat sıkı bir şekilde çekin.  
  

Ahso – Ah-soʼnun uzun dilini mantar 
ile şişe arasına geçirin ve hafif 
bastırarak, dili ileri geriye sarsarak 
mantarla şişe arasına girmesini 
sağlayın. Her iki dil girdiği zaman, 
kulpu aşağıya doğru bastırarak bir 
dilden diğerine sarsın. Ah-so tam 
olarak girdiği zaman, eş zamanlı 
olarak kulpu yukarı çekin ve mantarı 
çıkarmak için kıvırın.

Karaf – Bir şarabın karafa 
dökülmesinin üç nedeni 
bulunmaktadır: eski bir kırmızı şarap 
şişesindeki çökeltiyi çıkarmak ve yeni 
bir kırmızı şarabın havalanmasını 
sağlamak. Bir şarabın çökeltisini 
atmak için, şarabı karafa dökerken 
şişenin boyun kısmının altında bir 

el feneri veya mum tutmak faydalı 
olabilir. Böylece, şarabı dökerken 
çökeltiyi görmeniz ve böylece 
gereken yerde durmanız mümkün 
olacaktır.

Şarap Kovası – Şarap kovası, 
şarabın ısısını düşürmek ve doğru 
ısıyı korumak için kullanılmalıdır. 
Kovayı iki ölçü buz ve bir ölçü suyla 
doldurun.
 

Su, çabuk soğuması amacıyla 
şişeyi kovaya yerleştirme işlemini 
kolaylaştıracaktır.
 
Kadehler
● Şekil - Bir şarap kadehinin en 

iyi şekli, bir sap ve bir bardak 
kısmından meydana gelen 
ve bardak kısmının, şarabın 
aromasını alabilmesi ve tutması 
amacıyla kenar kısmından 
hafifçe içeri doğru dönmüş 
olduğu şekildir. Sap kısmı, 
müşterinin şarabın sıcaklığını 
etkilemeden kadehi tutabilmesine 
olanak tanıyacaktır. Kadeh, 
müşterinin normalde 2 onsluk bir 
miktarı kadehte döndürmesine 
olanak tanıyacak kadar büyük 
olmalıdır. Riedel, ana üzüm 
sepajlarının her biri için özel birer 
kadeh geliştirmiştir. Bu kadehler, 
şaraptan alınan zevki daha da 
artıracaktır. Riedel kadehlerine 
ilişkin daha fazla bilgi için, lütfen 
www.riedelcrystal.com sitesini 
ziyaret ediniz.

● Yerleştirme – Her restoran, 
kendi özgün masa düzenine 
sahiptir. Şarap kadehleri için en 
yaygın şarap kadehi yerleştirme 
tarzı, kapağın sağ kısmının 
yemek masası bıçağının ucunun 
üst kısmına gelmesidir. Birden 
fazla kadehin yerleştirilecek 
olması durumunda, kadehler, 
sağdan sola doğru servis 
yapmak üzere yemek bıçağının 
ucundan itibaren üst kısımda belli 
bir açıyla konumlandırılacaktır.  

RESTAURANTTA ŞARAP SERVİSİ
MESLEK ARAÇLARI
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Teklif: Guests often depend on
serversMüşteriler, çoğunlukla şarap 
tavsiyesinde bulunması bulunacak 
yemek servisi yapan garsonlara 
veya şarap garsonlarına bağlıdır. 
Listenizdeki şarapları ve aynı 
zamanda şaraplarla iyi gidebilecek 
yemekleri bilmeniz gerekmektedir. 
Farklı fiyat kategorilerindeki çeşitli 
şarapların teklif edilmesi, müşteriye 
kolaylık sağlayacak ve rahat seçim 
yapma imkanı verecektir.

Sunum: Şişeyi müşteriye sunun ve 
şarabın adını ve bağ bozumu tarihini 
söyleyin.

Kapağın Açılması: Mantarı masada 
açın ve müşteriye (hesabı ödeyecek 
tarafa) verin. Mantarın müşteriye 
verilmesinin nedeni, şarabın doğru 
bir şekilde depolanmış olduğunu ona 
göstermek içindir; şarabın bir yanı 
ıslak, diğer yanı kuru olmalıdır. Mantarı 
koklamak gerekli değildir.

Kadehe Dökülmesi:
Müşterinin tatması için 
1-2 ons şarabı kadehine 
dökünüz. Şarap 
beğenilirse, geri kalanını 
masada dökmeye 
devam ediniz. Masadaki 
hareket yönünüz 
saat yönünde olmalıdır. Kadehler, 
müşterinin döndürebilmesine olanak 
sağlamak için tamamının 1/3ʼünden 
fazla doldurulmamalıdır. Şarabı 
alacak son kişi hesabı ödeyecek 
müşteri olacaktır. Bir şarap şişesi 24.5 
ons içerir. Büyük partilerde şarabın 
kadehlere paylaştırılmasının sorun 
yaratmaması amacıyla, restoranınızın 
kadehlerinin büyüklüğünü iyi bilmeniz 
gerekir. Beş kişinin kadehine 
fazla doldurup altıncı kişiye şarap 
kalmaması kadar kötü bir şey olamaz! 
Kalan şarap, hesabı ödeyecek 
müşterinin sağ tarafına konulmalı ve 
ihtiyaç duyulduğu zaman dökülmelidir. 
Bardaklar dolu tutulmalı, fakat fazla 
dökmemeye dikkat edilmelidir. Şişe 
boşalmadan önce ikinci bir şişe daha 
sipariş edip etmeyeceklerini sorunuz. 
Böylece, şarap 
servisinin yemek 
boyunca kesintisiz 
devam etmesini 
sağlayabilirsiniz.  

Restoran 
yönetiminize, 
kusurlu şaraplar 
veya yalnızca 
müşterinin 
beğenmeyeceği 
şaraplarla ilgili 
şirket politikasını 
sorunuz.

Photo location and staff courtesy of Tra Vigne Ristorante, St. Helena, Napa Valley. © Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005

RESTAURANTTA ŞARAP SERVİSİ
ŞARAP SERVİSİNDE DÖRT P: TEKLİF, SUNUM, KAPAĞIN AÇILMASI

VE KADEHE DÖKÜLMESİ

Şarap servisi bazen 
bıktırıcı olabilir. Bu 

nedenle, Pratik 
Mükemmelleştirir 

sözünü unutmayın. 
Masada şarap şişesi 

açma konusunda 
kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız, 
gecenin sonunda 

mantarı çıkmış şişelerin 
mantarını yeniden takıp 

pratik yapabilirsiniz.



ŞARAP TATMA
ŞARAP TATMANIN BEŞ “S”Sİ

Görmek: Beyaz bir yüzey üzerinden şarabın rengine bakınız. Rengi size estetik 
değerinin yanı sıra, kadehteki şarap hakkında da bir çok şey söyleyecektir. Beyaz 
bir şarap yaşlandıkça rengi koyulaşır, giderek altın sarısı bir görünüm alır. Kırmızı 
şarap ise yaşlandıkça rengini kaybeder. Meşenin yaşlandırılması, üzüm sepajı ve 
iklim de rengi etkileyen faktörler arasındadır.

Döndürmek: Döndürmek aroma ve tatları açacak ve 
oksijen girişin sağlayacak, bu da genç bir kırmızı şarabın 
tanenlerinin yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Koklamak: Şarabı tatmaya, kadehin kenarından birkaç inç yukarda başlayınız. 
Çoğunlukla insanlar, burunlarını kadehe daldırmak suretiyle şarabın aromalarını 
kaçırırlar. Aromaların türüne, yoğunluğuna ve harmonisine dikkat edin. Hoş olmayan 
kokular varsa, bunlar şarabın kusurlu olduğunu gösterebilir.

Yudumlamak: Bir yudum alın ve geriye doğru ıslık 
çalar gibi şarabı “içinize çekin”. Şarabı ağzınızın içinde 
hareket ettirin. Gerçekte tadını alacağımız yalnızca dört 
şey vardır: tatlılık, tuzluluk, acılık ve asitlik. Diğer her 
şey, şarabın ağızdaki “kokusu”ndan gelecektir. Ağzın 
şapırdatılması, aromayı ağız aromalarının kimliğinin 
tespit edildiği geri nazal pasaja çekmek suretiyle ağızda 
kokuyu almayı kolaylaştıracaktır. Şarabın ağırlığına dikkat 
edilmelidir. Zira bu, daha sonra birlikte yenebilecek yemek 
önerilerine yardımcı olacaktır. Şarabın ağırlığını süt gibi 
düşünün: hafif gövdeli bir şarap, kaymağı alınmış süt, orta 
gövdeli şarap tam süt, krema da ağır gövdeli süt gibidir.

Ağızda şarabın
lezzetini almak:
Tattığınız şey hakkında 
düşünün. Eklektik olmayan, 
tereyağımsı, iyi dengelenmiş 
ve fazla asitli mi? Ağızda 
uzun süreli bir tat bırakıyor 
mu yoksa ağızda bıraktığı 
tat hemen kesiliyor 
mu? Bundan hoşlanıyor 
musunuz yoksa nefret mi 
ediyorsunuz? 

Zaman açısından baskı altında mısınız? 
Başınızı arkaya yatırın. Bir yudum alın. 
2.2 saniye bekleyin ve şarapla ilgili ne 
düşündüğünüze karar verin. 

Çok kolay olabilir!! Zaman zaman şaraptan 
bir çok seviyelerde  tat alınabileceğini 
unuturuz!

© Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005



Şarabı tadarken, bazıları kokan ve tattıkları şeylerin neler olduğunu tarif etmeyi faydalı bulur. Yaygın şarap 
aromaları aşağıda sıralanmıştır. Aromalar üzümün kendisinden gelebileceği gibi mahzen işlemlerinden de 

gelebilir (bu kokular bu yazıda bundan sonra şarabın kokusu olarak anılacaktır).

Ot ve Baharatlar
Dereotu, Tütün, Defne Yaprağı, Nane, Yeşil Ot, Saman Sapı, Fesleğen,
Vanilya, Kara Biber, Karanfil, Rezene, Hindistan Cevizi Tozu, Kimyon,

Limon Otu, Kekik, Meyan Kökü/Anason.

        Ağaç
            Tütsülü, Ağaç Kabuğu,

                   Testere Tozu, Katran, Ham/Yeşil Ağaç,
       Okaliptüs, Sedir.

Meyve
Erik, Kiraz, Yaban Mersini, Kuş Üzümü, Ahududu, Böğürtlen,

    Çilek, İncir, Hindistan Cevizi, Üzüm, Kavun, Cranberry, 
            Mango, Portakal, Limon, Nar, Greyfurt,

       Misket Limonu, Mandalina, Ananas, Muz, Kiwi,
Elma, Kaysı, Şeftali.

                                        Sebze
                                               Ravent, Bell Pepper, Siyah Zeytin,

                                      Yeşil Zeytin, Domates, Kereviz,
                                        Yeşil Fasulye, Pancar,

                                        Haşlanmış Patates.
                     Çiçek
                   Menekşe, Gül, Lavanta,
         Zambak, Hanımeli, Portakal Çiçeği.

                                           Toprak
                                         Sık çalılıklar, Mantar, 
                                           Domalan, Humus.

Diğer Malzemeler 
Çikolata, Deri, Izgara Et, Pişmiş Ekmek,

                           Şekerleme (Butterscotch), Karamel, Soya Sosu, Kiraz Kolası, Ceviz,
                  Badem, Misk, Tereyağı, Akça Ağaç Şurubu, Fındık, Bal, Ekmek Mayası,

Tozumsu, Tebeşirimsi.

Dış Aromalar – Olmaması gerekenler!
Küfümsü, Sarımsak, Soğan, Oje,

Yanmış Kibrit, Sirke.

Olmaması gereken aromaların bulunması,
şarabın bir şekilde kusurlu olduğunu gösterir. En yaygın dış aroma, bozuk mantarın bozduğu şaraptır. 

Bozuk mantardan etkilenen şarap, küf kokulu, hoş olmayan bir kokuya sahip olacaktır.

ŞARAP TATMAK
ŞARAPTA BULUNAN YAYGIN AROMALAR

© Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005



ŞARAP VE YEMEK EŞLEŞTİRME SANATI
BASİT TALİMATLAR

© Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005

Baharatlı/acı yiyecekler, bir 
şarabın meyvemsi tadının 
bir kısmını ortadan 
kaldıracaktır. Bu tür 
yiyecekleri, hafif tatlı, çok 
meyveli, düşük tanenli 
ve/veya gevrek 
şaraplarla birlikte 
servis yapın. Yüksek 
alkol, tanen kırmızısı 
ve/veya meşe 
   şaraplarından uzak 
    durun.

         Baharatlı Tayland
            yiyecekleri ve
        Gewürztraminer

Zengin yemekler, aroması 
hassas bir şekilde verilmiş, daha 
hafif gövdeli şarapları bastırır. 
Bu tür yemeklerle birlikte, tam 
aromalı, tam gövdeli, yüksek asitli 
şaraplar sunun.

Makarna Carbonara veya Braised 
Kaburga ve Cabernet Sauvignon

Balık ve av eti, orta derecede 
aromalandırılmış, orta gövdeli, 
kuru şarapları 
bastıracaktır. 
Bunları çok
meyveli, tam 
gövdeli, yüksek 
asitli ve/veya orta 
tatta şaraplarla 
deneyin.

Som Balığı ile Pinot Noir

Tütsülenmiş yiyecekler, en 
meyveli, en zengin 
şarapları bile 
bastırır. Bu tür 
yiyecekler için 
düşük tanenli, 
aşırı zengin 
ve/veya orta 
seviyede tatlı 
şaraplar en iyisi 
olacaktır. 

Tütsülenmiş Ördek 
ve Merlot

Yemekle şarap eşleştirmesi 
yaparken, yemek ve şarap 
seçiminizde tamamlayıcı veya 
kontrast aromalar yaratmaya 
çalışınız. 

Bleu Cheese 
ve Antique 
Dessert 
Wine
veya 
Port

Sevmediğiniz hiçbir şeyi yiyip 
içmeyin.

Yemeklerdeki tatlılık, şaraplardaki 
“meyve”yi ve/veya herhangi 
bir artık şekeri ortadan kaldırır, 
tatlarını olduklarından daha kuru
hale getirir. Tatlı tabakları,
şarapların en azından
eşit seviyede
tatlı olmasını
gerektirir.

Crème
Brulée
ve Antique
Dessert Wine

 Tuzlu ve salamuralı
                yiyecekler de
                          araplardaki
                                “meyve”
                                  tadını
                                 ortadan
                             kaldırır. Tuzlu
                          yiyecekler,
                   yüksek asit dereceli, 
biraz tatlı, düşük anenli ve/veya 
yoğun meyveli aromatik şarapları 
gerektirir.

İstiridye ve köpüklü şarap

Ekşi yiyecekler, şarabın meyve 
tadının bir kısmını
ortadan kaldırır. Bu
yemekleri, hafif tatlı,
çok meyveli ve/veya
tam gövdeli şaraplarla
birlikte servis yapın. Bazı 
durumlarda, ekşi veya gevrek 
şaraplar da etkili olabilir.

Veal Piccata ile Sauvignon Blanc 
veya gevrek bir Chardonnay
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1800ʼlerin sonlarında 
Filokseranın yayılması 
sonucunda, trajedi, Avrupa 
şarap yapımcılarını vurdu.

ŞARABIN KISA TARİHİ
İLK ÇAĞLARDAN 20. YÜZYILA KADAR

M.Ö. 6000 Civarı—İlk 
şaraplar, Kafkasya ve 

Mezopotamyaʼda üretilmiştir

1983—Merryvale Bağı 
kuruldu.

1983—Napa Vadisi, bir 
Amerikan Bağcılık Bölgesi veya 

AVA haline geldi. 

1976—Paris Challenge—İki Napa Vadisi 
vadi, Fransaʼda yapılan bir 
tadımda en iyi Fransız şaraplarını 
yendi. aAmerikan şarabı, özellikle 
Napa Vadisi 
şarabı, ilk kez 
ciddiye alındı.

1920-1933—
Yasak nedeniyle, 
Amerika Birleşik 
Devletleriʼndeki 

şarap fabrikalarının 
sayısı 700ʼden 

160ʼa indi. 

1857—Kont Karazsthy, 
Sonomaʼdaki ilk şarap 
fabrikasını kurdu.

1838—Napa Valleyʼde 
ilk bağ, George Yount 
tarafından ekildi.

1779—
Kaliforniyaʼdaki 
ilk bağ, San Juan 
Capistranoʼda ekildi. 

1789—Fransaʼdan 
döndükten sonra, Thomas 

Jefferson, Başkanların 
şarap danışmanı ve 

şarap tüketimi avukatı 
oldu. Başkanın sekiz 

yılı boyunca, Jefferson, 
Avrupaʼdan 20,000 şişe 

şarabı satın aldı. 

17. Yüzyılʼda  
Şampanya icat edildi 

ve daha iyi cam yapımı, 
şarabın daha stabl ve 

nakledilebilir olmasına 
yardımcı oldu. 

14. yüzyıldan 16. yüzyıla 
kadar, Avrupaʼda temiz 
içme suyu akışı yoktu 
ve şarap günlük diyet 
içinde standart haline 
geldi. 

M.Ö. 50 - M.S. 500 
— Şarap üretimi, 

Batı Avrupa, 
Güney Rusya ve 

İngiltereʼnin bir 
kısmını içerecek 
şekilde artmıştır. 

M.Ö. 3000—Mısır ve 
Fenikeliler şarap üretimine 
başladı.

1861—Napa Vadisinde 
birinci şarap fabrikası 

kuruldu.
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NAPA VADİSİ BAĞ BÖLGELERİ 

Map courtesy of the Napa Valley Vintners, Napa Valley Grape Growers and VESTRA. © Merryvale Vineyards, Napa Valley, CA 2005

Bir Amerikan Bağcılık Bölgesi 
(AVA), herhangi bir ilgili taraf 
resmi olarak Alkol, Tütün ve 
Ateşli Silahlar Bürosuna belli 
bir bölgenin özel bir bağcılık 
bölgesi olarak tayin edilmesi 
amacıyla başvurduğu zaman 
yaratılır. Bağ fabrikaları, 
eğer şarabı yapmak için 
kullanılan üzümlerin en az 
yüzde 85ʼi etikette gösterilen 
AVAʼda yetiştirilmiş ise şarap 
etiketlerinde onaylanmış AVA 
adını gösterebilirler.



KALİFORNİYA BAĞ BÖLGELERİ
EYALET, İL, AVAʼLAR

Kuzey Sahili
Mendocino İli
Napa İli
Sonoma İli

Sierra Tepeleri
El Dorado İli
Amador İli
Calaveras İli

Merkezi Vadisi
Lodi
San Joaquin Vadisi

Merkez Sahili
Livermore Vadisi
Santa Cruz Dağları 
Monterey İli
San Luis Obispo İli
Santa Barbara İli

Güney Kaliforniya
Temecula

Map courtesy of the California Wine Institute.

Kaliforniyaʼda 89 ayrı 
Amerikan Bağcı Alanı 

bulunmaktadır.
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SAYILARLA KALİFORNİYA

Kaliforniyaʼdaki yaklaşık bağ yetiştiricisi sayısı.

Kaliforniyaʼdaki ticari bağ fabrikası sayısı.

Kaliforniyaʼdaki ticari şarap fabrikası sayısı. Bunların 
yaklaşık yarısı, 5,000 kasadan daha az satmaktadır.

Napa İlindeki ticari şarap fabrikası sayısı.

Kaliforniyaʼnın en büyük ticari şarap fabrikası sayısı. Bu 
fabrikalar, bütün Kaliforniya şaraplarının yüzde 90ʼını  
ABD pazarlarına sevk etmiştir.

1850 sonlarında, Los Angeles, Napaʼdaki asmaların 10 
katı büyüklüğünde asmaya sahip oldular.

Kaliforniyaʼnın dünyadaki şarap üreticileri arasındaki 
yeri, hacmi itibarıyla, İtalya, Fransa ve İspanyaʼnın 
hemen arkasındadır.

Kaliforniyaʼnın Napa Vadisindeki toplam şarap 
üretimi yüzdesidir. Bu şaraplar, bütün dünyada üstün 
kaliteleriyle ün yapmışlardır.

ABDʼdeki ticari şarap fabrikalarının sayısı, son 20 yılda 
üç katına çıkmıştır.

Statistics courtesy of the California Wine Institute.

Tatma sırası: 
Köpüklü, beyaz, 

kırmızı; yaşlıdan önce 
genç; ağırdan önce 
hafif; tatlıdan önce 
kuru; inceden önce 

genel.

▼

ABDʼdeki Şarap 
Tüketimi, 2003 yılında 
her evde 2.68 galona 

ulaştı. 

▼

Türkiye, 
Amerika Birleşik 

Devletleriʼndekinin 
neredeyse iki katı 

kadar bağ arazisine 
sahiptir.

Merryvale Bağları, 
Napa Vadisinin kalbinde 

yer almaktadır. 
Daha fazla bilgi için, 

800-326-6069ʼu arayın 
veya www.merryvale.
comʼu ziyaret edin.

DİĞER HOŞ 
ŞARAP 

BİLGİLERİ
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Adet galon 2003 yılında 
Kaliforniya bağ fabrikalarından 
(ABD ve yurt dışına) yüklendi. 

... dönüm arazide, 450 ile 2,200 arasında asma 
bulunmaktadır. 

... asma, 15 ile 50 salkım üzüm üretmektedir. 

... asma, tipik olarak üç veya dört şişe veya yılda 15 
ile 20 kadeh arasında yıllık şarap üretmektedir. 

... ton üzüm, yaklaşık 60 kasa şarap yapmaktadır; bu 
ise 720 şişeye eşittir. 

... 225 litre fıçı şarap, 25 kasaya eşittir, bu ise 300 şişe 
veya 1,500 kadeh şarap etmektedir. 

... şişe şarap, yaklaşık 2.8 lb üzüm içermektedir.

... 5 oz.ʼluk şarap kadehi, bir pound üzümün 
yarısından biraz fazlasını içermektedir. 



ŞARAP SINAVI
ŞARAP BİLGİNİZİ ÖLÇÜN

1. Asmaların direk veya telle ıslah 
edilmesi işleminin adı nedir?
a. Budama 
b. İnceltme 
c. Kafesleme
d. Gölgeleme

2. Üzümdeki malik asidin laktik 
aside dönüştürüldüğü tali 
fermantasyonun adı nedir?
a. Karbonik maserasyon
b. Aşılama
c. Malolaktik
d. Laktiklik

3. İnsan dili, aşağıdaki tat 
duyumlarının hangisini 
algılamaz? 
a. Acılık
b. Asitlilik 
c. Tuzluluk
d. Baharat

4. Aşağıdakilerden hangisi bağ 
yönetimiyle ilgili bir terim 
değildir? 
a. Lees
b. Kafesleme
c. Sayvan
d. Aralama

5. Paslanmaz çelik tanklar ne için 
kullanılırlar?:
a. Yalnızca ucuz şaraplar için 
kullanılır. 
b. Mineral bir duygu katmak için 
kullanılır. 
c. Kırmızı şarabı mayalamak için 
kullanılır. 
d. Şarabı sterilize etmek için 
kullanılır. 

6. Bir şarabı ʻtakviyeʼ etmek için ne 
eklenir?
a. Beyaz yumurta
b. Şeker
c. Brandy
d. Vanilya

7. Üzüm şekerinin mayayla alkole 
dönüştürülmesinin teknik adı 
nedir?
a. İndirgeme
b. Racking
c. Fermentasyon
d. Stimülasyon

8. Bir şarap niçin karafa dökülür?
a. Genç bir kırmızı şarabı 
havalandırmak için. 
b. Şarap takviyesi için. 
c. Kötü kokuları atmak için.
d. Şarap üreticisini saklamak için. 

9. Tanenler şunlardan hangisinden 
çıkarılır?
a. Üzüm tulumları
b. Üzüm çekirdekleri
c. Meşe fıçıları
d. Yukarıdakilerin tümü

10. Aşağıdaki şaraplardan hangisi en 
fazla tanenli şaraptır? 
a. Cabernet Sauvignon
b. Sauvignon Blanc
c. Pinot Noir
d. Sangiovese

11. Şarap yapımı işleminde neden 
taze yumurtalar kullanılmalıdır? 
a. Tanen yönetimi
b. Damak temizleme 
c. Derinlik katmak
d. Filtreleme

12. ʻAVAʼ neyi ifade etmektedir? 
a. Amerikan Bağcılık Bölgesi
b. Amerikan Bağ Arazisi
c. Amerikan Bağ Derneği
d. Onaylı Bağcılık Bölgesi

13. Bir asmanın, bir Kaliforniya 
şarap şişesi üzerindeki etikette 
görülebilmesi için o asmadan 
alınmış üzümlerin yüzde kaçı o 
şarap için kullanılmış olmalıdır?
a. % 100
b. % 85
c. % 90
d. % 95

14. Baharatlı yemeklerle 
sunulabilecek en iyi şarap 
hangisidir?
a. Tanenli bir şaraptır
b. Alkol düzeyi yüksek bir 
şaraptır. 
c. Tatlı bir şaraptır.
d. Asitli bir şaraptır. 

15. Şarap neden yatay olarak 
saklanmalıdır?
a. Daha iyi görünmesi için. 
b. Daha az yer kaplaması için.
c. Mantarı nemli tutmak için. 
d. Çökeltiyi bir tarafta toplamak 
için. 

16. Şarabın döndürülmesi ne anlama 
gelir?
a. Size bir şarap ustası 
görüntüsü verir. 
b. Şarabın aromasının serbest 
kalmasını sağlar. 
c. Asla yapılmaması gereken bir 
harekettir. 
d. Uçucu molekülleri kıstırır. 

17. Fume Blanc, aşağıdakilerden 
hangisinin diğer adıdır?
a. Blanc de Blanc
b. Chardonnay
c. Sauvignon Blanc
d. Pinot Blanc

18. Aşağıdaki Başkanlardan hangisi 
büyük bir şarap düşkünüydü?
a. Thomas Jefferson
b. George Washington
c. Richard Nixon
d. Helmut Kohl

19. Kaç tane 6 onsluk miktar 
750mlʼlik bir şişe eder?
a. Dört
b. Üç
c. Beş
d. Altı

20. Başarılı şarap satışı şunlardan 
hangisine bağlıdır? 
a. Ürün Bilgisine.
b. Coşkuya. 
c. Önerici satışa. 
d. Yukarıdakilerin tümüne. 

Cevaplar
1. c 2. c 3. d 4. a
5. c 6. c 7. c 8. a
9. d 10. a 11. a 12. a
13. d 14. c 15. c 16. b
17. c 18. a 19. a 20. d
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  ŞARAP TERMİNOLOJİSİ
SÖZLÜKÇE

Asit Derecesi: Üzümlerin doğal 
ekşiliğidir. Şaraba yapı katan ve 
kişinin ağız salgısını artıran bir ana 
bileşendir.

Burukluk: Damakta tatsız ve kuru 
olarak hissedilen, genellikle 
tanen seviyeleri nedeniyle kırmızı 
şaraplarda bulunan bir duygudur. 

Balans: Bir şaraptaki (asit, alkol, 
tanen, vs.) bileşenlerin  tek bir 
elemanın ön plana çıkmayacak 
şekilde entegrasyonu. 

Bentonit: Proteinlerle bağlanan ve 
şarabın dibine çöken, stabilite ve 
berraklığa yardımcı olan doğal, 
tozlu kil.  

Karakter: Ayırt edici özelliklere 
sahip bir şarabı tarif etmek üzere 
kullanılan, özellikle spesifik bir 
sepajla ilişkilendirilen bir terim. 

Mantarlı: TCA (trikloranisol) ile 
lekelenmiş bir şarabı tarif etmek 
üzere kullanılan bir terim. 

Kuru: Tatlı olmayan, genellikle yüzde 
birden az artık şeker içeren şarabı 
tarif etmek üzere kullanılan bir 
terim. 

Fermantasyon: Üzümün doğal 
şekerinin mayalarla alkole ve 
karbon diokside dönüştürüldüğü bir 
işlem. 

Filtreleme: Şarabı şişelemeden 
hemen önce berraklaştırmak için 
kullanılan, maya hücrelerini ve 
diğer parçacıkları çıkaran bir işlem. 
Racking işlemi filtrelemeyi gereksiz 
kılabilir. 

İnceltme: Tanenle birleşmesi ve 
fazla taneni çıkarması için (yumurta 
beyazı gibi) protein eklenen bir 
işlem. İnceltme işlemi, tanenleri 
işleyip, burukluğun giderilmesine 
yardımcı olur ve inceltme maddesi 
asılı parçacıklara bağlanırken 
şarap berraklığını artırabilir. Bu 
parçacıklar daha sonra fıçının 
dibine düşer. 

Son Duygu: Şarabı yudumladıktan 
sonra ağızda kalan dokunma ve 
aroma duygusu.  

Free-run: Preslenmeden önce bir 
tanktan serbestçe akan meyve 
suyu veya şarap. 

Meyveli: Üzümün aromasının 
ve tadının baskın olduğu genç 
şaraplar için genel tarif. Tipik olarak 
“tatlı” görünüp, aslında “kuru” 
(artık şeker yok) olan şaraplar 
meyvemsidir. 

Aşılama: Kültürlü mayanın 
fermantasyon amacıyla meyve 
suyuna eklendiği işlem. 

Isinglass: Mersin balığının ve 
diğer tatlı su balıklarının mesane 
kesesinden alınan ve yüz yıllardır 
şarabın inceltilmesi için kullanılan 
özellikle saf bir protein. 

Lees: Fermantasyon ve yıllanma 
sırasında şarabın dibine çöken 
(kullanılan maya hücreleri, üzüm 
küspesi ve çekirdekler dahil) katı 
maddeler. 

Maserasyon: Alkol fermantasyonu 
sırasında üzüm tulumlarından 
aroma, renk, tat ve tanenlerin 
çıkarılması. 

Malolaktik Fermantasyon: 
Alkol fermantasyonu sırasında 
malik asidin laktik aside ve 
karbon diokside çevrildiği, 
şaraplara komplekslik katan 
ve onları yumuşatan bakteriyal 
fermantasyon. 

Şıra: Sapını alma, ezme veya 
presleme yoluyla üretilen 
mayalanmamış üzüm suyu. 

İstenmeyen Kokular: Küflü 
meyveden yanlış veya fazla 
yıllanmış şişe şaraba kadar 
uzanan çeşitli kaynaklardan gelen 
istenmeyen kokular. 

Oksidasyon: Şarapta havaya maruz 
kalması nedeniyle meydana gelen 
değişiklikler. 

Pnömatik Pres: Şiştikçe üzümleri 
döner tanka sıkıştıran şişme 
diyaframlı yatay bir pres. 

Üstten Pompalama: Fermantasyon 
meyve suyunun, tulumlarla daha 
fazla temas sağlamak amacıyla 
şıra kapağının üzerinde sirküle 
edildiği bir işlem. (Merryvaleʼdeki 
fermantasyon sırasında günde iki 
kez yapılır.)

Racking İşlemi: Şarabın (ölü maya 
hücrelerinin oluşturduğu çökelti 
olan) “lees”den ayrıldığı işlem.

Artık Şeker: Bir şarapta 
fermantasyondan sonra kalan 
doğal şekerler. Miktarı, genellikle 
her tamamlanmış şarap litresi 
başına düşen şeker gramının 
yüzdesi ile ifade edilir. Yüzde 
birden daha az artık şeker içeren 
şaraplar kuru şaraplar olarak 
adlandırılır. 

Sülfitler: Meyve suyunu ve 
şarabı korumak için kullanılan 
antimikrobiyal ve antioksidan 
madde. Şarap fabrikasında, 
sülfitler, ekipmanı temizlemek ve 
sterilize etmek, zararlı bakterileri 
öldürmek, şarabın oksitlenmesini 
önlemek, şişede bozulmayı 
önlemek veya üzümlerdeki 
bozulma mikroplarını önlemek 
üzere kullanılabilir. 

Sur Lie: Tamı tamına “lees üzerinde” 
anlamına gelir. Şarabın ilave 
tat katan bir süreç olan after-
fermentasyon işlemini meydana 
getiren şarabın çökeltilerle 
yıllandırılmasını anlatan bir ifadedir. 

Tanenler: Üzüm tulumlarından 
ve çekirdeklerinden çıkarılan ve 
kırmızı şarap rengi ve yapısına 
yol açan bileşenlerdir. Bağdan 
şişeye kadar doğru bir şekilde 
yönetilmediği takdirde, ağızda kuru 
veya kumsu bir tat bırakabilir. 

Mayalar: Şarap yapımı sırasında 
şekeri alkole dönüştüren tek hücreli 
organizmalardır. 
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MERRYVALE
BİZİM ŞARAPLARIMIZ

En gözde asma “mücevherleri” arasından seçilen Merryvale, sınırlı üretimi, zengin, aromalı, kompleks 
ve zarif el yapımı şarapları ile Napa Vadisinin özünü elde etmeye çalışmaktadır. 

Starmont Şarapları
Napa Vadisi mirasının bereketli meyvesini yansıtan klasik sepaj şarapları

Starmont Sauvignon Blanc –  Parlak, taze ve, şeftali, taze saman ve kavun aroma ve tatlarıyla oldukça çok yönlü 
nitelikte bir şarap. 
Starmont Chardonnay – Elma, armut ve vanilyanın canlı, odaklı aroma ve tatları, zengin bir ağız tadı ve ağızda bıraktığı 
kalıcı hisle dengelenmiştir. 

Starmond Merlot – Erik ve baharat aromalarıyla zengin, ağızdaki tadı hoş ve kalıcılığı uzun süreli bir şarap. 
Starmont Cabernet Sauvignon – Konsantre böğürtlen ve kasis kompleks ve esnek aromaları, damakta yansımakta ve 
meyvenin ince Napa Vadisi türünü ve yapısını göstermektedir.

Reserve & Single Vineyard Şarapları 
Üzümlerin istisnai bir balans, karmaşıklık ve konsantrasyon sergilediği seçkin asma bloklarından üretilmiştir. 
Yapımlarında bol miktarda Fransız meşe kullanılmış ve böylece zarafet ve boyut katılmıştır.
Sauvignon Blanc, Juliana Vineyards – Gür, ipeksi ve canlı. Sauvignon Blanc ve Semillonʼin en iyi partilerinin bir karışımı 
olan bu şarap, fıçıda mayalanmakta, fakat malolaktik fermantasyona tabi tutulmamakta, leesʼi üzerinde karıştırılmamakta, 
bu yolla yoğunluğu ve tipik sepaj karakteri korunmaktadır. 

Chardonnay, Carneros – Zengin, bütünlüklü ve eklektik olmayan nitelikte olan bu şarap, en iyi Chardonnay fıçılarında 
yapılmış olup, arazisine bağlı özgün, bol aromalara ve tatlara sahiptir. 
Pinot Noir, Carneros – Seçkin Carneros bölgelerinden alınmış derin berry aromaları ve ipeksi doku.

Merlot, Napa Vadisi – Koyu, derin ve konsantre olan bu şarap, kiraz ve vanilya aromaları içeren, ipeksi bir dokuya sahip, 
ağızda tam ve bütünlüklü bir tat bırakan ciddi bir Merlottur. 
Cabernet Sauvignon, Napa Vadisi – Kompleks böğürtlen ve vişne aroma ve tatlarıyla yüklü olan bu şarap, rafine ve 
nezihlikleri yanında son derece sağlamdır. 

ʻAntigua  ̓Dessert Wine – Merryvaleʼnin altın madalya kazanan Muscat de Frontignan dessert şarabı, Kaliforniya 
brandyʼsiyle takviye edilmiş olup, Fransız meşesinde ortalama 11 yıl yaşlandırılarak, son derece düzgün, ince bir aroma, 
tat ve doku kazandırılır. 

Beckstoffer Asmalarının Şarapları
Üç ayrı bölgedeki asmalardan elde edilen bu şaraplar, bölgelerinin asil soyunu yansıtmakta ve seçkin 
Merryvale-Beckstoffer Asmaları etiketini taşımaktadır. 
Merlot, Beckstoffer Las Amigas Vineyard, Carneros – Lüks denebilecek seviyede derin ve son derece balanslı olup, 
Merlotʼun yavaş yavaş ve tam olarak olgunlaştığı serin Carneros bölgesinden alınmıştır. 
Cabernet Sauvignon, Beckstoffer Vineyard X, Oakville – Büyük Cabernetʼin bütün özellikleri – zengin meyve ve 
kavrulmuş kahve aromaları, ağız dolduran nitelikteki konsantrasyon ve sert, fakat esnek tanenler. 

Cabernet Sauvignon, Beckstoffer Clone Six, Rutherford – Yoğun ifade, bol kat ve kadifemsi tanenleri buluşturan nefis 
bir şarap.

Prestij Şarapları 
En iyi Merryvale iki adet bağ bozumu içermektedir. Şarap Yapım Müdürü Stephen Test, bu karışımları 
parti bazında seçim yapmak suretiyle hazırlamakta, en iyi Fransız meşesinde yıllandırmakta ve titiz seçme 
süreçlerinin gerektirdiği şekilde sınırlı miktarda şarap üretmektedir.
ʻSilhouette  ̓Chardonnay – Lezzetli ve tatlı bu Burgonya şarabı, karmaşıklık, elma ve fındık aromalarıyla damakta uzun 
süreli ve canlı bir tat bırakan bir türdedir. 
ʻProfile  ̓– Bol, zengin ve zarif bu tescilli Bordo sepaj karışımı, koyu berry, vanilya ve baharat aromaları, ipeksi tanenleri ve 
ağızda bıraktığı son derece uzun süreli tatla farklılık kazanmaktadır.
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Napa Vadisi  t  Kalifornia

Merryvale Vineyards, Avrupa Ofisimiz
Rue de Lausanne 1

P. O. Box,
CH-1800 Vevey 1 / İsviçre

+41 21 925 2809
Fax +41 21 925 2800

E-mail: fwohnrau@merryvale.com

1000 Main Street
St. Helena, CA  94574 [USA]

[+1] 707.963.2225
Fax [+1] 707.963.4441

www.merryvale.com

Çalişma Saatleri
10 am to 6:30 pm


