
Вино в числах 
 
Вино - смачно, корисно та дуже цікаво! Вчені та експерти проголосили це вже дуже 
давно. 
Не вірите? Ось підбірка із цікавими цифрами та результатами досліджень користі для 
організму людини від вина. 
 

1. 12 тис. жінок віком від 70 до 81 років взяли участь у дослідженні, яке виявило 
що одна склянка вина в день сприяє покращенню роботи мозку та на 23% 
знижує ризик ментального зниження. 
 

2. 7 днів. Можна зберігати вино, яке було відкрите. Для цього краще перелити його 
у меншу пляшку, а коли рівень дійде до горла - закупорити корком. 
 

3. 24 місце. Займає Україна в світі з виробництва вина за даними ресурсу 
http://worldpopulationreview.com у 2018.  
То навіщо купувати імпортні сорти вина, якщо є своє та ще й таке смачне, як 
PAVA Red Semi-Sweet чи PAVA Chardonnay. 
 

4. 500 тис. дол. коштувала пляшка найдорожчого в світі вина, проданого на 
благодійному аукціоні в 2000 році. Гадаєте це французьке бордо чи шато 
лафіт?  
Ні, виготовлене в м. Оквілл, Каліфорнія, США з урожаю 1992 року, каберне 
совіньйон під назвою Screaming Eagle.  
З ароматом чорної смородини й тонкими дубовими нотками, вино стало 
легендарним завдяки винятковості та малий розмір партії. 
Дегустатори ж відзначали його елегантний смак, текстуру та тривалий 
післясмак. 
А щоб доторкнутись до прекрасного пропонуємо скуштувати ароматне PAVA 
Cabernet. 
 

5. На 12% підвищується рівень «хорошого» холестерину від помірного вживання 
червоного сухого вина (привіт, PAVA Merlot та PAVA Cabernet). 
Цей факт визнає навіть Американська Сердечна Асоціація. 
 

6. 187 мг калію містить 1 бокал червоного вина, а це еквівалент половинки 
невеликого банану. Цей мінерал забезпечує правильну роботу клітин, тканин та 
органів людини.  
 

7. 7-10 градусів за Цельсієм - ідеальна температура подачі білого вина. Для 
червоного температура подачі коливається від 10 до 16 градусів. 
 

8. 17 разів. Рівно в стільки більша антивікова активність ресвератролу ніж в 
ідебенону - антиоксиданту, який використовується для виробництва більшості 

http://worldpopulationreview.com/


антивікових кремів. Саме тому відомий косметичний бренд Caudalie випустив 
нічний крем, який обіцяє зберегти здоровий вигляд шкіри.  
Ми ж вважаємо, що у цьому випадку потрібно краще розставити пріоритети та 
обрати той вид та форму антиоксиданту, який хочете саме Ви. Наприклад, 
PAVA Merlot чи PAVA Cabernet. 
 
Який факт був для Вас найцікавішим? Пишіть в коментарі. 

 
 


