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WINE TYPES
Looking at different wine styles
So many wines, so many styles to choose from, where do you begin? Look
afresh at the whole wine scene. In recent years, it has improved beyond
recognition, both in terms of quality and style.
ตัวพิมพเหลาไวน[กําลัง,การ]ยอมรับไดสํานวนเหลาไวนตางกันมากเหลาไวนมากมาย
มากสํานวนมากมายไปถึงคัดเลือกจาก คุณเกิดขึ้นที่ไหน ตัดสินที่อีกทิวทัศนเหลาไวนทงั้ หมด
(อยู)ในเร็วๆ นีป
้  มันได(ทําให)ดีขึ้นการจําไดที่ที่อยูไกล ทั้งเกี่ยวกับคุณภาพและ สํานวน
Red:

Red wine is made from black grapes that are fermented with the skin and pips.
Wine producers worldwide are constantly developing reds that are smoother, more
rounded and juicier. Styles range from light and refreshing to sweet and fortified.
Enjoy a full-flavoured, intense, black-currant red produced from the Cabernet
Sauvignon grape. Looking for a silkier, more mellow experience? The delicious
cherry and raspberry flavours of the Pinot Noir grape rarely disappoint. For a juicy,
modern style red, look no further than some of the excellent New World wines.
Fancy something spicier? Plump for a deep, rich, full-bodied red made from the
Syrah/Shiraz grape.

ไวนแดงred:[ถูก]กอใหเกิดมาจากองุนสีดําอันที่เปนแชอิ่มกับผิวหนังและ แตมบนไพ
ทั่วโลกผูผลิตเหลาไวนเปน[กําลัง,การ]พัฒนานิตยนั้นสีแดง[ถูก]ปดหนาทําใหหายใจไมออก
ซึ่งมีรูปรางกลมจํานวนทีม
่ ากกวาและ ฉ่ํากวา สํานวนขยายจากแหลงกําเนิดแสงและ
[การ,ความ]กระตุนความจําไปถึงความหวานชืน
่ และ ใหกําลังใจ ไดใชตามสิทธิ์อยางเต็มที-่ เต็มใจความ เขมขน สีแดงลูกเกดคนผิวดําดึงจากองุนsauvignon cabernet นุมเหมือนเสนไหมกวา[การ,ความ]คนหา จํานวนที่มากกวาสุกประสบการณ
เชอรรี่อรอยและ ราสเบอรรี่ปรุงรสขององุนnoirpinot(ทําให)ผิดหวังนานๆ ครั้ง เปนเวลาฉ่ํา
คนสมัยใหม(ทําให)เปนรูปแบบสีแดง การมองสนับสนุนกวาไมบางสวนของเหลาไวนทวีปอเมริกาเหนือและใตยอดเยีย
่ ม
เผ็ดรอนกวาบางสิ่งคําอุทานแสดงความแปลกใจ ออกเสียงเลือกสวนลึก รวย เต็มสวนประกอบหลักของยานพาหนะสีแดงกอใหเกิดมาจากองุนshiraz/syrah
Rosé:
Rosé wine is produced from black grapes without the stalks. The juice is separated off as soon as
it is sufficiently pink. Styles vary enormously. Some of the best rosés are produced from the
Grenache grape and are deliciously fragrant and refreshing.
กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สงางามและปราดเปรียว กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สงางามและปราดเปรียว:
เหลาไวน[ถูก]ดึงจากองุนสีดาํ โดยปราศจากการเดินอาดๆ น้ําผลไม[ถูก]แยกจากกันขณะที่ ในไมชา ขณะที่
มัน[เปน]อยางเพียงพอนักลาสุนัขจิ้งจอก สํานวนปรวนแปรอยางมากมาย บางสวนของกวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
สงางามและปราดเปรียวดีที่สด
ุ s[ถูก]ดึงจากองุนgrenacheและ [เปน]อยางเอร็ดอรอยหอมและใชไหม กําลังกระตุนความจํา

Blush:
Blush wine originated in California. Here, the skins of the black grapes are left to macerate,
briefly, with the must. The result is a delightful pinkish-blue coloured wine with a coppery hue.
Californian blush is produced predominantly from the Zinfandel grape.
การหนาแดงเพราะเขินอายอาการหนาแดงเพราะเขินอายเหลาไวนมีสาเหตุจากแคลิฟอรเนีย ที่นี่
ผิวหนังขององุน
 สีดํา[เปน]ดานซายไปถึง(ทําให)เปอย ชั่วครู กับเหลาไวนใหม ผลลัพธ[เปน]เหลาไวนที่มส
ี ีสฟ
ี าคอนขางมีสช
ี มพูนาปติยินดีกับการรองตีโพยตีพายทีม
่ ีสท
ี องแดง
californianอาการหนาแดงเพราะเขินอายเปนผลิตผลมาจากอยางที่มีอํานาจเหนือกวาองุนzinfandel

White:
Surprisingly, white wine can be made from white or black grapes, as all
grape juice is colourless, initially. White wine styles vary from bone dry to
golden sweet. Good dry, crisp whites include those made from the
Muscadet and Verdicchio grapes. Or, for something a little tangier, the
zesty Sauvignon Blanc grape is a reliable choice. For richer, nuttier
flavoured whites, try a blend of Sémillon and Sauvignon Blanc. Ripe,
tropical fruit flavoured whites are particularly worth investigating at the
moment. Seek out the Chardonnay grape. Also, sample an Alsace
Gewürztraminer. It oozes deliciously aromatic spiciness.
ชาวผิวขาวอยางแปลกใจ เหลาองุนขาวบรรจุกระปอง[ถูก]กอใหเกิดมาจากชาวผิวขาวหรือองุนสีดํา ขณะที่
น้ําผลไมองุนทัง้ หมดที่ไมมีสี ในขั้นตน เหลาองุนขาว(ทําให)เปนรูปแบบเปลี่ยนแปลงจากแหงมากที่จะความหวานชื่นรุงเรือง
ดี(ทําให)แหงสําหรับ ชาวผิวขาวทีส
่ ะอาดเรียบรอยประกอบดวยเหลานั้นกอใหเกิดมาจากmuscadetและ องุนverdicchio หรือ
เปนเวลากลิ่นแรงออนกวาบางสิ่ง องุนblanc sauvignonzesty[เปน]สิ่งที่ถก
ู เลือกเชื่อถือได เปนเวลารวยกวา
ชาวผิวขาวใจความซึ่งมีรสถั่วกวา การลองผสมของs millonและ blanc sauvignon เจริญเต็มที่
ลูกรอนชื้นปรุงรสชาวผิวขาว[เปน]โดยเฉพาะอยางยิ่งมูลคา[กําลัง,การ]ตรวจสอบหาความจริงที่โอกาสสําคัญ
คนหาอยางหนักองุนchardonnay เชนกัน gewชื่อบริเวณหนึง่ ในฝรั่งเศสตัวอยาง rztraminer
มัน(ทําให)ไหลซึมอยางเอร็ดอรอยกลิ่นที่มีกลิน
่ หอม
Sparkling:
A yeast and sugar solution is added to dry table wine to create the best of the
sparkling wines. The wine is then sealed for secondary fermentation. Genuine
Champaign

sparkling:หมักและ
สารละลายคําแสดงความรัก[ถูก]เพิ่ม(ทําให)แหงสําหรับเหลาไวนตารางไปถึงแตงตั้งบุคคลทีด
่ ท
ี ี่สด
ุ ของเหล
าไวนความมีชีวต
ิ ชีวา เหลาไวน[เปน]หนังแมวน้ําในตอนนั้นเปนเวลาการหมักมัธยม ทีร่ าบแท

