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VARIETIES OF GRAPES

Consider this reassuring fact: Most of the world's wines are produced from no more than a
handful of different grape varieties. A little knowledge will give you instant expertise! Below are
listed some of the most common types of wine.

องุนความหลากหลายของพิจารณานี้(ทําให)มั่นใจใหมสว นใหญfact:ของเหลาไวนของของโลก[ถูก]ดึงจากไมประเภท ชนิด
หรือลักษณะองุน
 ตางกันหนึ่งกํามือมากกวาของ
ความรูออนกวาจะให!ทักษะความรูรีบดวนคุณ[ถูก]ไมทต
ี่ ัดเปนแผนๆอยูขางลางบางสวนของตัวพิมพที่เกิดขึ้นทุกวันสวนใหญข
องเหลาไวน
Red Grapes

Cabernet Sauvignon - Arguably the king of red grapes, it has an intense
blackcurrant flavour.
Gamay - The Beaujolais grape produces light-styled cherry and raspberryflavoured wines.
Grenache - Produces velvety-ripe, fruity wines, especially rosés, famous as
part of the Châteauneuf-du-Pape blend.
Merlot - A fashionable grape with soft, black cherry and blackcurranty
flavours, often blended with Cabernet Sauvignon.

Pinot Noir - Good young Pinots are light, silky and fruity. Mature Pinots often have an intense
aroma of game and truffles. Occasionally, Pinots are unreliable and insipid.
Sangiovese - The Chianti grape produces light, attractive, everyday wines with
herby, fruity flavours.
Syrah/Shiraz - A velvety grape that produces rich, full-bodied wines with fruity,
spicy overtones.
Tempranillo - Makes stylish wines with a characteristic strawberry flavour.
Zinfandel - Also known as Primitivo, speciality grape is extremely adaptable and
has a distinctive taste of ripe-berried fruits.
องุนสีแดง
กษัตริยa
 rguably-sauvignoncabernetขององุนสีแดง มันมีใจความblackcurrantเขมขน แหลงกําเนิดแสงผลิตผลองุนbeaujolais-gamayสํานวนเชอรรี่และ -ราสเบอรรี่ใจความเหลาไวน เจริญเต็มที-่
ซึ่งมีรสชาตินุมผลิตผล-grenache เหลาไวนคลายผลไม โดยเฉพาะอยางยิง่ กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สงางามและปราดเปรียว s
มีชื่อเสียงขณะที่ chสวนของ สวนผสมpape-du-teauneuf องุนทันสมัย-merlotกับความนิม
่ เชอรรี่คนผิวดําและ black
currantyปรุงรส กลมกลืนกับบอยๆsauvignon cabernet pinotsเยาววย
ั ดี-noir pinot[ถูก]สวาง นุมเหมือนเสนไหมและ
คลายผลไม pinotsเติบโตเต็มที่มีบอยๆกลิ่นหอมเขมขนของแตมคะแนนทีท
่ าํ ใหชนะการแขงขันและ เห็ดชนิดกินได
บางครั้งบางคราว pinotsไมนาเชื่อถือและ ไมมีรสชาติ แหลงกําเนิดแสงผลิตผลองุนchianti-sangiovese มีเสนหด
 ึงดูด
เหลาไวนชีวต
ิ ประจําวันกับherby ใจความคลายผลไม องุนซึง่ มีรสชาตินม
ุ -shiraz/syrahอันที่รวยผลิตผล เต็มสวนประกอบหลักของยานพาหนะเหลาไวนกับคลายผลไม เสียงแทรกเผ็ดรอน เหลาไวนนําสมัยเครื่องหมายการคาtempranilloกับใจความตนสตรอเบอรี่ลักษณะพิเศษ -zinfandelเขาใจเชนกันขณะที่ primitivo
องุนความชํานาญพิเศษ[เปน]อยางสุดขีดที่ปรับตัวไดและ เดนมีรสชาติเหมือน-เจริญเต็มที่ผลเบอรรี่ลูกหมากรากไมไหม

White Grapes
Chardonnay - The perfect introduction to white wine. Styles vary from light
and fresh, to heavily-oaked, buttery, tropical-fruit-flavoured wines.
Chenin Blanc - Used for a range of wines including dry and sharp, sparkling,
medium and extra-sweet wines. Mature examples have a nutty, honeyed
flavour.
Gewürztraminer - Dry or sweet, with an intensely aromatic spiciness. Alsace
produces some quality Gewürztraminers.
Muscat - The wine actually smells of the grape itself. Muscats vary from rich,
sweet and fortified to light, floral and dry.
Riesling - Rieslings range from dry, light and apple crisp to rich, sweet and honey
flavoured. Beware cheaper, sweeter Rieslings.
Sauvignon Blanc - Also known as Fumé Blanc, it has a delightful fresh, tangy style
with distinctive flavours of gooseberries, elderflower and asparagus.
Sémillon - Ranges from dry, light lemon-flavoured to sweet wines with aromas of
barley sugar and peaches.
Viognier - Almost unheard of until recent years, Viognier is becoming increasingly
fashionable. It produces dry wines with a rich apricot aroma.

องุนชาวผิวขาว
คํานํากาลสมบูรณ-chardonnayไปถึงเหลาองุนขาว สํานวนเปลี่ยนแปลงจากแหลงกําเนิดแสงและ สด ไปถึงอยางหนัก-ตนโอก
ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบดวยเนย -ลูก-รอนชื้นใจความเหลาไวน ซึ่งถูกใชblanccheninเปนเวลาคาแตกตางระหวางตัวแปรที่นอยที่สด
ุ กับมากที่สด
ุ ของเหลาไวนประกอบดวย(ทําให)แหงสําหรับและ
เครื่องมือที่แหลมคม ความมีชีวิตชีวา วิธีการและ เหลาไวนความหวานชื่น-สิ่งที่เพิ่มเติมเขามา ตัวอยางเติบโตเต็มทีม
่ ีซึ่งมีรสถั่ว
ใจความหวานเหมือนน้ําผึ้ง gew -rztraminer(ทําให)แหงสําหรับหรือความหวานชื่น กับอยางแรงกลิ่นทีม
่ ีกลิ่นหอม
ชื่อบริเวณหนึ่งในฝรั่งเศสสรางgewสังคมชั้นสูงไมเจาะจง rztraminers เหลาไวนองุนชนิดหนึ่งไดกลิ่นของitselfองุนอยางที่เกิดขึ้นตามจริง องุนชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากรวย ความหวานชื่นและ
ใหกําลังใจไปถึงแหลงกําเนิดแสง ที่ประกอบดวยดอกไมและ (ทําให)แหงสําหรับ เหลาองุนขาวเหลาองุนขาวขยายจาก(ทําให)แหงสําหรับ แหลงกําเนิดแสงและ แอปเปล(ทําให)เปนลอนไปถึงรวย ความหวานชื่นและ
น้ําผึ้งปรุงรส ระวังถูกกวา เหลาองุนขาวความหวานชื่น –blanc sauvignonเขาใจเชนกันขณะที่ fum blanc มันมีสดนาปตย
ิ ินดี
tangy(ทําให)เปนรูปแบบกับใจความเดนของตนไมเตี้ยชนิดหนึ่งที่มผ
ี ลเล็กๆ กินได elderflowerและ หนอไมฝรั่ง s millonขยายจาก(ทําให)แหงสําหรับ มะนาวแหลงกําเนิดแสงใจความไปถึงเหลาไวนนาพอใจกับกลิ่นหอมของคําแสดงความรักขาวบารเลยและ ลูกพีช viognierเกือบจะไมเคยไดยินมากอนจนกระทั่ง เร็วๆ นี้ป viognier[ถูก]กลายเปนอยางมากขึ้นทันสมัย
มันสรางเหลาไวนไมนํากระแสไฟฟากับกลิ่นหอมแอปริคอทรวย

