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A major revival took place a 
decade ago, when wine 
enthusiast and businessman, Dr. 
Karl Hauptmann,   decided to 

change the face of the 
Romanian wine and the arid 
lands at ALIMAN, by 
developing a viticulture- 
viniculture project, as part of 
an international programme.

ee winery’s activity is directed 
towards the creation of distinct 
wines, combining modern 
technology with traditional 
methods such as manual 
harvesting and carefully 
selected grapes. e Alira 
wineswines received numerous 
prizes at national and 
international wine contests 
and are appreciated by some of 
the most well-known wine 
tasters in the world, such as 
Jancis Robinson, and they are 
ready to take over the world. ready to take over the world. 

ALIRA is a boutique winery 
from the South-East of 
Romania, with just 80 hectares 
in Dobrogea region and a 
famous French winemaker, in 
love with Romania, Marc 
Dworkin.

Alcool: 13.5% vol. alc..
Zahăr: 2.4 gr/l

Vinificație 

    Prima selecție se realizează în vie și numai strugurii   
  buni și la maturitate deplină sunt culeși manual, apoi  
  fiind atent selecționați din nou pe mesele de sortare.  
  Filozofia este ca doar strugurii de calitate să fie      
  fermentați. Rezervoarele sunt umplute cu ajutorul    
  gravitației fără ca fructele să fie zdrobite. Macerarea la  
  rece a boabelor întregi se realizează între 5 și 8 zile la  
    12-14ºC. Fermentația alcoolică, cu adaos de drojdii    
  Kosher/ Vegan selecționate este controlată la 26-28 ºC  
  pentru 8-10 zile, urmată de macerare timp de 5 zile în  
  rezervoare de 20 m³ termoregulate din oțel inoxidabil

Maturare
        Maturat în stejar timp de 4 luni.

Degustare
  
  Rubiniu

  Ciocolată, cireșe negre, smochine. 

  Ardei gras roșu, alune, mure

  până la 10 ani 

  Este important ca vinul să fie deschis cu cel puțin    
  jumătate de oră înainte de a fi servit la 17 °C și păstrat
    la 13°C.

Descriere completă

““Un vin ce surprinde prin notele de coacăze negre, vanilie, 
condimente și cacao. Are un corp plin, un posgust lung cu 
intensitate medie, care merge excelent cu aciditatea 
proaspătă. Alira Tribes Vegan Cuvee este un vin 
gastronomic, așa că asigurați-vă că-l asociați cu mâncarea 
preferată.” 

ALIRA TRIBES VEGAN CUVEE
 2015


