
 Ла Сколка от Гави 



Гави от Ла Сколка 

 

 

 Елегантно, сухо вино, Гави е известено като родината на сорта 

Кортезе. Световната популярност и слава на вината от Гави днес, се 

дължи на усилията на Фамилия Солдати. Пионери в Гави от 1919 

година, Ла Сколка се нарежда до най-добрите и исторически най-

значими италиански изби за бели вина, но и най-важната за Гави, 

защото именно тя дава на Гави - Наименованието за Контролиран и 

Гарантиран Произход (DOCG). Днес Киара Солдати, пето поколение 

Солдати с много ентусиазъм и енергия продължава да развива най-

старата изба на Гави. Нейната цел е да запази семейните ценности и 

традиции, като същевременно въведе най-модерни технологии и 

иновации в избата.  



Гави деи Гави®   

 Гави деи Гави е регистрирана търговска марка на 

Фамилия Солдати. През 1919 година Джорджо 

Солдати, засажда белия сорт „Кортезе“ в район, 

където по това време се отглеждат предимно 

червени сортове и така се ражда една легенда, не 

само за Гави и Пиемонт, но и за цяла Италия. 

Днес избата притежава 50 хектара собствени 

лозя, всичките разположени в най-добрите 

райони на Роверето ди Гави. За близо един век 

усилия на Фамилия Солдати, Гави се легитимира 

като специфичен район за бели вина - Гави деи 

Гави® D.O.C.G. 



„Класа класика“ – така можем да опишем  всеки път когато отпием 

чаша вино от Гави ДЕИ Гави®. Това е Ла Сколка знак за качество (за 

разлика от всяко друго Гави ДИ Гави).  

Гави е много сходен с 

Шабли район и най-вече с 

варовиковите, богати на 

фосили почви  и хладен 

климат. Всичко това дава 

идеални условия за 

отглеждане на бели 

сортове. Белите вина на 

Ла Сколка от Гави са 

синоним на елегантност, 

финес, изтънченост.  



Тероар и вино  

 Сортът Кортезе от Гави дава вина със силно 

аристократично присъствие. Областта 

Роверето ди Гави е аналогична с „Гран 

Крю“ от Шабли. Сходни по характер са и 

вината на Ла Сколка с големите бели вина 

от Бургундия – плътни, минерални с голям 

потенциал. Философията на семейство 

Солдати е да съчетаят семейните традиции 

с модерни технологии и иновации. 

Крайният резултат е вино, което носи и 

дава много „бели емоции“ и уникално 

усещане на най-изисканите виноценители 

по целия свят.  



Гави „Ил Валентино“ 

 

Това Гави има честта да носи името на известния генерал 

Валентино Сарторе, който е живял няколко години в Роверето ди 

Гави. Нежни леки аромати, приятно и изискано на вкус, вино, 

което може да се опитва за всеки повод и събитие.  

 Класификация: ГАВИ D.O.C.G. Бяло сухо вино 

 Сорт: 100% Кортезе 

 Винификация: традиционна за района, с контрол на 

температурата. 

 Цвят: златисто сламен. 

 Аромат: типично за Гави - лек и приятно свеж. 

 Вкус: деликатно, сухо, с добра структура, богато на вкус. 

 Гастрономия: подходящо за много комбинации с различни 

видове храна. 

   



Гави Ла Сколка „Етикета Бианка“ 

Най-традиционното вино на Ла Сколка, направено от млади лозя от 

сърцето на Роверето ди Гави, което е истинско Гран Крю на 

района. Вино „икона“ за италианското винопроизводство. 

 Класификация: ГАВИ D.O.C.G. Бяло сухо вино. 

 Сорт: 100% Кортезе 

 Винификация: традиционна за района, с контрол на 

температурата. 

 Цвят: златисто сламен. 

 Аромат: леки цитруси, нотки на бадем, зелена ябълка. 

 Вкус: фино, изискано, много сухо с типична свежа нотка на 

финала. Неповторимо усещане за свежест и минералност.  

 Гастрономия: със своя изискан вкус, приятна киселинност, 

виното се съчетава идеално с риба, морски дарове. Без 

конкуренция в съчетание със стриди. Подходящо също така с 

бели меса и вегетариански пайове.  



Гави Ла Сколка „Вила Сколка“ 

«Вила Сколка» се произвежда с грозде от 15-20 годишни лозя. Това 

"Голямо Вино" се отличава с изключителено  изискано заоблено  

тяло и структура. 

Класификация: ГАВИ D.O.C.G. Бяло сухо вино 

 Сорт: 100% Кортезе от високите места на ГАВИ D.O.C.G.  

 Винификация: традиционна за района, с контрол на 

температурата. 

 Цвят: златисто сламен с леки зеленикави отблясъци. 

 Аромат: хармоничен, приятно мек на нежни пролетни цветя. 

 Вкус: добре структуриран, богат, с приятно маслени тонове. 

 Гастрономия: Идеално с голямо разнообразие от храни – от 

морски дарове и риби до бели меса и зеленчукови пайове.  



Гави дей Гави® Ла Сколка „Етикета Нера“ 

Престиж, най-високо качество, органично производство, подбрано 

грозде от 60 годишни лозя, семейна традиция, световна слава – 

всичко това е събрано в една бутилка от Ла Сколка „Черен Етикет“. 

 Класификация: ГАВИ D.O.C.G. Бяло сухо вино. 

 Сорт: 100% Кортезе от най-добрите 60 годишни лозя на Роверето. 

 Винификация: стриктно спазваща семейната традиция и методи. 

 Цвят: бледо сламено с нежни зеленикави отблясъци.  

 Аромат: Интензивен и устойчив, леко плодов, с аромат на цветя, 

различен в зависимост от развитието на виното. 

 Вкус: Леко пикантен и плътен, комплексни аромати на кремък, на 

бадем и орех, изненадващо свежо на финала . 

 Гастрономия: перфектно с морски риби, морски дарове и 

деликатеси. Идеално също с бели меса, леки храни, като 

аперитив или след хранене.  



Гави дей Гави д‘Антан®  

Създадено от най-доброто грзоде, само при изключителни за 

района години. Лежи минимум 10 години в семейната изба. 

Шедьовърът на 100 годишна семейна традиция. 

 Класификация: ГАВИ D.O.C.G. Бяло сухо вино. 

 Сорт: 100% Кортезе от най-добрите 60 год. лозя на Роверето. 

 Винификация: “sur lie” (върху утайка), без добавяне на дрожди, 

нефилтрирано. 

 Цвят: приятно сламенист цвят с нежни зеленикави нюанси. 

 Аромат: интензивен, дълъг, постоянен, топъл и помнещ се 

дълго със своята елегантност и неповторимост. 

 Вкус: развити, леки минерални аромати, орех и препечени 

бадеми на финала. 

 Гастрономия: прекарсано гастрономично вино, но също и като 

вино за «медитация» и размисъл. Отлично с отлежали сирена и 

фоа гра.  



La Scolca означава в превод „наблюдателна кула“. Освен 

това обаче името носи в себе идеята за един по 

различен светоглед и светоусещане, където 

присъствието на страст отвъд времето буди у нас 

възхищение.  



Благотоврителност 
 

На 1 декември 2011 година в Лондон, собственичката на Ла Сколка, 

Киара Солдати и Носителя на Оскар Колин Фърт организират 

Благотворителна кампания в помощ на изоставените деца в България. 


