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Rodina Castagnerů:
startup Grappa

Palírna Castagner byla založena v roce 1996 jako moderní podnik produkující tradiční grapu, za použití 
špičkového technologického vybavení. Je průkopníkem a technologickým leaderem celého odvětví.
V barikovém sklepě s 2500 dubovými a třešňovými sudy zrají poklady ve stáří od 12 měsíců až do více než 
20 let, které hrdě představuje mistr palírník.  



MISTR PALÍRNÍK A NOVÁ GENERACE

„Stát se palírníkem bylo nejzásadnější rozhodnutí mého života. Rozhodnutí 
založené na čisté vášni, zahrnující oběti a lásku k této práci, s ambicí stále 
se zlepšovat, obohacovat svět o nové požitky a zanechávat v něm stopu.“  
- říká Roberto Castagner, mistr palírník a zakladatel společnosti, enolog 
vystudovaný na známé škole vinařství a enologie Cerletti v Coneglianu.

Dnes ho doprovází jeho synovec Carlo, který sdílí stejnou vášeň pro eno-
logii, a dcery Giulia a Silvia, jež pracují po jeho boku na rozvoji podniku 
a sdílejí jeho vizi a lásku k této práci.



OBLAST

Grappa je destilát vyráběný destilací hroznových slupek.  Terroir, podnebí a způsob pěstování hroznů charak-
terizují identitu grappy, která je v každém italském regionu jiná.
Palírna Castagner se nachází na svazích kopců Conegliano-Valdobbiadene Prosecco v benátském regionu, 
historické vinařské oblasti, kde se umění destilace rozvinulo nejvíce.



JAK SE GRAPPA VYRÁBÍ

Čerstvé hroznové slupky putují do palírny, kde je nejpr-
ve rozdělíme podle odrůd révy a původu a poté skladu-
jeme ve velkých tunelech vyrobených z potravinářské-
ho plastu.
Díky jedinečné metodě Grappa system, patentova-
né mistrem palírníkem, jsou chráněny před oxidací 
a bakteriemi. Tato metoda umožňuje skladování slu-
pek v perfektním stavu po dobu několika měsíců. Poté 
přidáváme vybrané kvasinky, aby se zahájil proces al-
koholového kvašení. Kouzlo destilace a výroby grappy 
se však odehrává v našich exkluzivních kontinuálních 
a diskontinuálních destilačních přístrojích.
Během sklizně hroznů v roce 2017 jsme zavedli inova-
tivní technologii, která umožňuje oddělit pecky a stop-
ky od slupek hroznů.
Systém „Buccia Pura“ („Čistá slupka“) připravuje su-
rovinu k destilaci bez dřevnatých částí, čímž se snižuje 
nádech tříslovin a dosahuje se průlomových výsledků, 
pokud jde o hladkost a vůni.



TRH
Společnost Castagner je aktivní s různými řadami výrobků jak na rozsáhlém maloobchodním trhu, tak v distri-
bučním kanálu Ho.Re.Ca. Ten pokrývá ve spojení se skupinou velkoobchodníků i nezávisle, prostřednictvím 
sítě obchodních zástupců.  Kromě italského trhu společnost vyváží do Švýcarska, Německa, Rakouska, Rus-
ka, USA, Kanady, Koreje a Singapuru.



GRAPPA BARRIQUE DI CILIEGIO

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku, 35/70/150/300 cl, 37,5 % obj.
HROZNY
Cabernet, Merlot, Pinot Noir
DESTILACE
Hrozny se destilují odděleně v tradičních diskontinuálních a kontinuálních technologických vakuových sys-
témech. Destiláty pak zrají odděleně v třešňových sudech po dobu nejméně 12 měsíců, v případě riservy 
18 měsíců, a teprve poté se odborně smíchají, aby vznikla směs, která nejlépe zvýrazní vlastnosti jednotlivých 
odrůd.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Jediná grappa svého druhu zrající pouze v třešňových sudech. Tento druh dřeva obohacuje tuto grappu o je-
dinečné tóny červených třešní a charakteristickou načervenalou barvu.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Podávejte při pokojové teplotě (18-20 °C) ve sklenicích „Bolla“ v doprovodu kvalitní čokolády. 

 ŘADA BARRIQUE DI CILIEGIO



LINEA FUORICLASSE LEONLINEA FUORICLASSE LEON

GRAPPA FUORICLASSE LEON PROSECCO VALDOBBIADENE

KATEGORIE PRODUKTU
Mladá grappa, 70 cl, 37,5 % obj.
HROZNY
Glera
DESTILACE
Výlisky se podrobují částečné vakuové destilaci ve vsázce v měděných destilač-
ních kotlích, takže těkavé látky se extrahují při nižší teplotě. Tento postup zaručuje 
čistší a intenzivnější aroma, než běžná destilace, neboť suroviny jsou vystaveny 
menšímu tepelnému šoku. Na konci zrání v láhvi má tak tento destilát jemný a kvě-
tinový buket přinášející „jemné vyznění“ této grappy. 
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Tóny bílých květů, citrusů a tropického ovoce.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Maximálně vychutnáte ve sklenicích „Elisse“ při teplotě 8-12 °C, v doprovodu 
ovocných a vanilkových dezertů.

LINEA FUORICLASSE LEON

GRAPPA  FUORICLASSE  LEON  AMARONE  DELLA  VALPOLICELLA 
RISERVA

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku, 70 cl, 38 % obj.
HROZNY
Corvina, Rondinella, Molinara
DESTILACE
Výlisky se podrobují částečné vakuové destilaci ve vsázce v měděných destilač-
ních kotlích, takže těkavé látky se extrahují při nižší teplotě. Tento postup zaručuje 
čistší a intenzivnější aroma, než běžná destilace, neboť suroviny jsou vystave-
ny menšímu tepelnému šoku. Před lahvováním tato grappa odpočívá nejméně 
18 měsíců v bariku.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Tóny vanilky, broskví a hořkých mandlí spolu s tóny medu získanými během zrání. 
Na patře hladká a vytrvalá.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Vynikající digestiv, samostatně či v doprovodu hořké čokolády. Nejlépe se podává 
při teplotě 15/18 °C ve sklenicích „Bolla“.



GRAPPA FUORICLASSE LEON BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku, 70 cl, 38 % obj.
HROZNY 
Sangiovese 
DESTILACE
Výlisky se podrobují částečné vakuové destilaci ve vsázce v měděných destilač-
ních kotlích, takže těkavé látky se extrahují při nižší teplotě. Tento postup zaručuje 
čistší a intenzivnější aroma, než běžná destilace, neboť suroviny jsou vystaveny 
menšímu tepelnému šoku. Před stáčením do lahví tato grappa odpočívá minimál-
ně 18 měsíců v bariku.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Intenzivní grappa vyznačující se ovocnými tóny a odstíny danými stářím. Elegantní, 
intenzivní a hřejivá na patře.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Vynikající digestiv, samostatně či v doprovodu čokolády. Nejlépe se podává při 
teplotě 15/18 °C ve sklenicích „Bolla“.

LINEA FUORICLASSE LEON

GRAPPA FUORICLASSE LEON RISERVA 3 ANNI

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku,70 cl, 38 % obj.
HROZNY
Merlot, Cabernet, Pinot Noir
DESTILACE
Výlisky se podrobují částečné vakuové destilaci ve vsázce v měděných destilač-
ních kotlích, takže těkavé látky se extrahují při nižší teplotě. Tento postup zaručuje 
čistší a intenzivnější aroma, než běžná destilace, neboť suroviny jsou vystaveny 
menšímu tepelnému šoku. Každá odrůda se destiluje zvlášť. V okamžiku přípravy 
směsi ke zrání se tři destiláty (grappy) dovedně smíchají. Před lahvováním tato 
grappa odpočívá nejméně 3 roky v bariku.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Elegantní grappa vyznačující se jemnými a ovocnými tóny s nádechem vanilky, 
rozinek a lehkých dřevin. Hladká, ale intenzivní na patře.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Vynikající digestiv, samostatně či v doprovodu čokolády. Nejlépe se podává při 
teplotě 15/18 °C ve sklenicích „Bolla“. 



GRAPPA CASTA

KATEGORIE PRODUKTU
Mladá grappa, 70 cl, 40 % obj.
HROZNY
Glera 
DESTILACE
Jakmile se do palírny přivezou čerstvé hroznové slupky, odstraní se z nich semena a stopky, aby se zbavily 
nežádoucí dřevité příchutě.
Tato inovativní počáteční úprava nám umožňuje destilovat pouze slupky hroznů, což vede ke zlepšení orga-
noleptických vlastností destilátu s podobnými vlastnostmi a jemností destilátu z hroznů.
CASTA se získává pětistupňovou destilací kontinuální metodou v deskové koloně o výšce přes 20 metrů. 
Pět destilací umožňuje vyselektovat pouze nejčistší ovocné a květinové aroma hroznů a získat elegantní 
a univerzální destilát s pouhými 160 mg/litr aromatických látek (nečistot) jiných než ethylalkohol ve srovnání 
s průměrnými 350 mg/litr tradiční grappy.
POUŽITÍ V KOKTEJLECH
CASTA je čistý a všestraný produkt určený speciálně pro mixologii, kde se používá jako inovativní italský 
alkoholový základ pro koktejly.
CASTA je ideální pro italské twisty klasických koktejlů s vermutem, bittery a likéry a nejlépe vyjadřuje svou 
všestrannost jako základ pro italské kyselé koktejly. 

CASTA



GRAPPA PROSECCO ICE

KATEGORIE PRODUKTU
Mladá grappa, 50/70 cl, 37,5 % obj.
HROZNY
Glera 
DESTILACE
Výlisky se podrobují částečné vakuové destilaci ve vsázce v měděných destilačních kotlích, takže těkavé lát-
ky se extrahují při nižší teplotě. Tento postup zaručuje čistší a intenzivnější aroma, než běžná destilace, neboť 
suroviny jsou vystaveny menšímu tepelnému šoku. 
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Lehká a elegantní s tóny bílých květů, citrusů a tropického ovoce.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Ideální jako digestiv nebo osvěžující intermezzo. Podávejte studené při teplotě 8-10 °C ve sklenicích „Bolla“, 
v doprovodu ovocných dezertů.

ŘADA PROSECCO ICE



EAU-DE-VIE TORBA NERA RISERVA 3 ANNI

KATEGORIE PRODUKTU
Pálenka (eau-de-vie) zrající v bariku, 70 cl, 40 % obj.
HROZNY
Merlot, Cabernet, Pinot Noir, Glera
DESTILACE
Hroznové slupky se před destilací lehce opraží, aby se získala jedinečná nakouře-
ná pálenka. Konečná směs s obsahem alkoholu 58° se uchovává prvních šest mě-
síců v nových sudech z třešňového dřeva a poté se přelije do nových a použitých 
sudů ze středně opáleného dubu. Zrání trvá 3 roky.
Vzhledem k tomu, že dřevo má porézní a propustnou strukturu, doplňuje se kaž-
dých šest měsíců do sudů grappa stejné kvality, aby se vyrovnal úbytek produktu 
odpařováním.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Intenzivní a rafinovaná vůně zakouřeného dřeva, kůže, tabáku, hořké čokolády 
a pražené kávy.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Pro plné docenění buketu by se měla vychutnávat ve sklenicích „Bolla“ v dopro-
vodu hořké čokolády. 

GRAPPA FUORICLASSE PROSECCO

KATEGORIE PRODUKTU 
Mladá grappa, 70 cl, 40 % obj. 
HROZNY
Glera
DESTILACE
Vyrábí se pomocí speciálně navrženého destilačního zařízení spolu s frakční desti-
lací, aby se zajistilo zachování jedinečného charakteru původních odrůd.
Výsledná směs, která je výjimečně jemná a aromatická, se stáčí do lahví a nechává 
se nejméně jeden měsíc zrát.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Jemné bílé květy, vistárie a psí růže spolu s lahodným letním ovocem a vysoce 
elegantním, vytrvalým závěrem.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Pro plné docenění jejích vůní podávejte ve sklenici „Elisse“ případně s ovocným 
želé nebo vanilkovými dezerty. Nejlépe se podává studené při teplotě 8/10 °C.

LINEA TORBA

LINEA FUORICLASSE



GRAPPA FUORICLASSE MOSCATO BARRIQUE

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku, 70 cl, 38 % obj.
HROZNY
Moscato 
DESTILACE
Vyrábí se pomocí speciálně navrženého destilačního zařízení spolu s frakční des-
tilací, aby byl zachován jedinečný charakter původní odrůdy.
Konečná směs se stáčí do lahví a nechá se zrát nejméně jeden měsíc.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Intenzivní buket s tóny zralého a tropického ovoce.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Vynikající digestiv, buď samostatně, nebo případně v doprovodu hořké čokolády. 
Nejlépe se podává při teplotě 15/18 °C ve sklenicích „Bolla“.

LINEA FUORICLASSE

GRAPPA FUORICLASSE AMARONE BARRIQUE

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku, 70 cl, 38 % obj.
HROZNY
Corvina, Rondinella, Molinara
DESTILACE
Vyrábí se pomocí speciálně navrženého destilačního zařízení spolu s frakční desti-
lací, aby se zajistilo zachování jedinečného charakteru původních odrůd. Konečná 
směs se stáčí do lahví a nechá se nejméně jeden měsíc zrát.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Tóny lesních plodů spolu s tóny vanilky a medu získanými během zrání. V ústech 
je kulatá a strukturovaná.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Vynikající digestiv, samostatně či s hořkou čokoládou. Nejlépe se podává při tep-
lotě 15/18 °C ve sklenicích „Bolla“.



GRAPPA BELLAVITE BIANCA 
KATEGORIE PRODUKTU
Mladá grappa, 70/150 cl, 38 % obj.
HROZNY
Tramín, Glera, Rulandské šedé
DESTILACE
Grappa Bellavite Bianca se destiluje při nízké teplotě. Výlisky se podrobují částeč-
né vakuové destilaci ve vsázce v měděných destilačních kotlích, takže těkavé látky 
se extrahují při nižší teplotě. Tento postup zaručuje čistší a intenzivnější aroma, než 
běžná destilace, neboť suroviny jsou vystaveny menšímu tepelnému šoku.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Jasné tóny právě utrženého čerstvého ovoce.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Vynikající digestiv, který si můžete vychutnat samostatně nebo v doprovodu velmi 
jemných ovocných pěn nebo křehkých koláčů. Nejlépe se podává vychlazená ve 
sklenicích „Elisse“.

LINEA BELLAVITE

GRAPPA BELLAVITE RISERVA

KATEGORIE PRODUKTU
Grappa zrající v bariku, 70/150 cl, 38 % obj.
HROZNY
Merlot, Cabernet, Pinot Noir.
DESTILACE
Od chvíle, kdy je ovocný rmut dodán do palírny, je zpracováván a konzervován 
pomocí Grappasystemu® navrženého Robertem Castagnerem, který zahrnuje ří-
zené kvašení získané přidáním vybraných vinných kvasinek. Grappasystem® je 
anaerobní tunel vyrobený z plastové fólie, který poskytuje výlisku ideální prostředí 
a správnou úroveň pH a zajišťuje, že si zachová své jedinečné aroma zcela přiro-
zeným způsobem. Roberto Castagner vyrábí Bellavite barrique pomocí speciálně 
navrženého destilačního zařízení spolu s frakční destilací, která zajišťuje zachování 
jedinečného charakteru původních odrůd.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Ovocné a sladké kořeněné tóny, zejména kakaové.
DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ
Abyste plně ocenili jeho aroma, podávejte ve sklenicích „Bolla“, případně s tma-
vou čokoládou nebo vanilkovými dezerty. 



PROSECCO GIALLO DOCG

KATEGORIE PRODUKTU 
Šumivé víno, 75 cl, 11 % obj.
HROZNY
Glera
ZPŮSOB VÝROBY
Charmat
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Ovocné a květinové tóny s nádechem citrusů.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Ideální pro happy hours s předkrmy, rybami, kuřecím masem nebo vegetariánský-
mi pokrmy. Nejlépe se podává při teplotě 6/8°.

LINEA PROSECCO

PROSECCO DOC 

KATEGORIE PRODUKTU
Šumivé víno, 75 cl, 11 % obj.
HROZNY
Glera
ZPŮSOB VÝROBY
Charmat
SENZORICKÉ VLASTNOSTI
Ovocné a bílé květinové tóny s nádechem citrusů.
DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ
Ideální pro happy hours a k pokrmům na bázi ryb. Nejlépe se podává při tep-
lotě 6/8°.



DISTILLERIA C ASTAGNER

Via Bosco 43 - Visnà di Vazzola (TV) Italia
T. +39  0438  793811 - F.  +39  0438  794889

www.grappacastagner.it - info@acquavite.it

www.grappacastagner.it

Distributor pro ČR: Drinks and Coffee s.r.o.
tel.: +420 736 611 062

e-mail: info@drinksandcoffee.cz




