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Dopis šéfredaktora
Milí þtenáĜi,
jaro plné vinaĜských akcí se nám rozbČhlo
naplno. Vy, kteĜí sledujete naše sociální sítČ,
jste pravdČpodobnČ zaznamenali, že duben
byl pro mČ osobnČ velmi intenzivnČ ve znamení francouzských vín a prestižních vinaĜských oblastí. Do té urþitČ nejznámČjší a nejslavnČjší se mĤžete díky tomu na stránkách
kvČtnového þísla WINE & Degustation vydat
prakticky okamžitČ. ýeká Vás rozsáhlá reportáž z degustací En Primeur v Bordeaux, tedy
lahĤdka pro každého milovníka velkých vín.
Následovalo objevování Ĝeky Rhôny, akce,
pĜi níž bČhem týdne procestujete a ochutnáte
veškeré dĤležité apelace údolí Rhôny, a ihned
poté degustace vín a nových apelací v údolí
Ĝeky Loiry. Na nesmírnČ zajímavé reportáže
z obou tČchto cest a hodnocení vín se mĤžete tČšit v nČkterém z dalších þísel þasopisu,
nicménČ pĜedevším cesta na Loiru mne opČt
pĜimČla zamyslet se nad nekoneþnČ pestrým
svČtem vína a nad tím, jak dobré je nemít
pĜedsudky a ochutnávat a objevovat. Loira je
oblast mnoha apelací, které stále ještČ nejsou
zcela docenČné, i proto zde najdete obrovské
množství vín se skvČlým pomČrem kvality
a ceny, a to jak mezi víny kategorie AOC, tak
mezi jednoduchými víny IGP. A právČ tam
jsem si vzpomnČl na naše moravské vinaĜe
v souvislosti se souþasnou aktuální situací
tvorby apelací na MoravČ. Na LoiĜe jsme mČli
možnost ochutnat velké množství vín v obou
kategoriích, vína byla skvČlá, s jasnČ de¿no-

vaným a poznatelným stylem a za odpovídající, spíše výhodné ceny. A když jsme se
následnČ dostali do apelace Muscadet a byly
nám pĜedstaveny oblasti, které aspirují na to
stát se novými Cru, ochutnali jsme mnoho
roþníkĤ špiþkových vín, jejichž kvalita jasnČ
pĜevyšovala vše ostatní, a vidČli jsme dlouhodobý vývoj tČchto apelací a cestu, která
vede k vyššímu kvalitativnímu oznaþení.
A mČli jsme tu þest stát se souþástí té cesty,
neboĢ francouzští vinaĜi si dobĜe uvČdomují,
že chtČjí-li prohlásit svá vína za cosi, co snese
oznaþení výjimeþnosti – tedy Cru –, musí je
pĜedložit k uznání té výjimeþnosti odbornému
vinaĜskému svČtu. Jinak by totiž byli k smíchu a dČlali by si apelace sami pro sebe…
Objevování svČta vín je krásná a vlastnČ nekoneþná cesta. I Vy se na ni mĤžete v kvČtnu
vydat. ýeká nás veletrh Wine Prague, nejvČtší
vinaĜská akce roku. Do LetĖan míĜí významná þást tuzemských vinaĜĤ, mnoho obchodníkĤ s víny, a samozĜejmČ i zahraniþních vinaĜských ¿rem, které budou hledat obchodní
pĜíležitosti. Podrobné informace o veletrhu
Wine Prague najdete na následujících stránkách. Všichni ti, kteĜí chtČjí objevovat nekoneþnČ pestrý svČt vína, budou mít bČhem tĜí
dnĤ veletrhu Wine Prague obrovské množství
pĜíležitostí. NezapomeĖte se na nČ vþas a dobĜe pĜipravit.
TČším se na setkání s Vámi
Michal Šetka

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Luneau Michel et Fils, Muscadet
de Sèvre et Maine AOC 1989
Vybrat jen jedno víno z obrovského
množství špiþkových vzorkĤ, které jsem
mČl možnost v dubnu ochutnat, bylo
nesmírnČ tČžké. Mezi horkými adepty
byla taková vína jako Château Latour
v nČkolika starších roþnících, fenomenální Château Léoville-Las Cases 1996,
slavné Clos de la Coulée de Serrant
2007, nČkolik špiþkových Châteauneuf-du-Pape a mohl bych pokraþovat. Ale
vybral jsem si Muscadet, pĜesnČ v duchu

svého editorialu o kráse objevování…
O muscadetech se Ĝíká, že jsou to jednoduchá vína, která by se mČla pít mladá,
ideálnČ k ústĜicím, korýšĤm þi rybám.
S druhou þástí souhlasím bez výhrad,
o jednoduchosti a nutnosti je pít mladá
se dá úspČšnČ polemizovat. Vína z dobrých poloh vyrobená metodou sur lie
umí krásnČ zrát. DĤkazem je toto 30 let
staré víno v dokonalé kondici a stále
s velkým potenciálem se pozitivnČ vyvíjet. Ochutnal jsem ho pĜi veþeĜi po dni
degustací apelací, které aspirují na to
stát se novými Cru Muscadet.

Víno živé jiskrné zlaté barvy mČlo
vysokou viskozitu, nádhernČ nazrálé
minerální až slané aroma þerstvé briošky, physalis, broskví a bílých kvČtĤ.
ChuĢ byla plná, velmi minerální s až
slaným nádechem a množstvím vyzrálých ovocných tónĤ. Dojem z tohoto
mimoĜádného vína pĜetrvával v ústech
opravdu dlouho. Jasná ukázka velkého
vína, které ustálo zkoušku þasem a kterému mimoĜádná poloha vinic i um
vinaĜe daly do vínku zcela jedineþný
charakter.
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z domova

Zdání klame

Ivo Dvořák
Viceprezident
Asociace sommelierů ČR

V

še zaþalo naprosto nevinným dotazem: „Vy bČháte?“ Tuto otázku mi
položila velmi pĤvabná dcera jednoho vinaĜe, u nČjž jsem byl na degustaci.
Musím podotknout, že mne ta otázka trochu potČšila, ale nerad se chlubím nČþím,
co mi nenáleží. Každý, kdo zná mojí tČlesnou konstituci, mne mĤže jen tČžko podezĜívat z nČjakého vytrvalostního sportu.
Prosím, když je tĜeba nČjaká hrubá práce,
tĜeba pĜestČhovat klavír jedním þlovČkem
nebo zboĜit malý panelový dĤm, tak na to
se asi moje muskulatura dá celkem dobĜe
využít, ale bČh, navíc vytrvalostní???
NaštČstí tazatelka pĜispČchala s vysvČtlením: „No, máte bČžecké hodinky…“
UpĜímnČ, chvilku jsem chtČl pĜedstírat sportovního ducha a doufat, že najdeme nČjaký
spoleþný zájem, ale radČji jsem kápl božskou. Moje hodinky jsou totiž jen robustní,
s odolností splĖující vojenské normy. Pouhá
nutnost vzhledem ke dvČma zniþeným hodinkám za poslední rok díky pĜemisĢování
kartonĤ s vínem a prezentaþní techniky. Jak
vidíte, zdání klame – nosím sice bČžecké
hodinky, ale rozhodnČ nebČhám.
O tom, že zdání klame, jsem se pak pĜesvČdþil i já na nČkolika degustacích, které

jsem v nedávné dobČ navštívil. PĜíkladem
mĤže být pomČrnČ zajímavá pĜednáška
s degustací nadstandardních bulharských
vín a jejich snoubením s pokrmy. Akce
byla pro profesionály a vedla ji jedna z nejlepších bulharských sommelierek. Musím
ocenit její hlubokou znalost regionu i technologických postupĤ a oceĖuji pomČrnČ
velké množství nových informací o vínech,
která u nás nejsou pĜíliš známá. Jak jsem
pĜedeslal, celý semináĜ byl urþen elementárnČ pro odborníky, a tak jsem nepĜedpokládal, že by nČkdo mohl na konci vznést
dotaz na bulharskou sommelierku: „Nevíte,
proþ u nás v obchodČ není k dostání Modrý
Portugal 2019?“ Moc jsem se modlil, aby
pĜekladatelka tento „odborný“ dotaz nepĜeložila, nebo alespoĖ zamČnila roþník 2019
za 2018. Bohužel pĜeklad probČhl naprosto
exaktnČ a myslím, že sommelierka se dodnes diví, jací odborníci u nás jsou… Aneb
zdání klame – na této akci mČli být profesionálové, ale zjevnČ nebyli.
Další zážitek mám z degustace rakouských vín. PoĜádající spoleþnost pĜipravila
vynikající prĤĜez napĜíþ regiony i odrĤdami a na jednom místČ bylo možné ochutnat pĜes sto dvacet vzorkĤ vína. Pro sommeliera vynikající možnost degustovat
a seznámit se s širokou škálou rakouské
produkce a pro milovníka vín mimoĜádná pĜíležitost, která se jen tak nenaskytne.
Myslím, že všichni bez rozdílu mohli být
spokojeni a vdČþni za tento degustaþní poþin. Ovšem zdání klame. Byl jsem svČdkem toho, jak se elegantnČ odČná dáma,
na první pohled inteligentní a pĜíjemná
bytost, bavila se svojí kolegyní vulgární
mluvou, za kterou by se nemusel stydČt
ani štamgast Jedové chýše, tedy doupČte pražské galerky na poþátku 20. století.
PĜíþinou tČchto hrubých výrazĤ byl dobrý

úmysl organizátorĤ pĜedstavit co nejvíce
vín, což onu dámu evidentnČ rozrušilo.
Bohužel výþet pĜíkladĤ, kdy zdání klame,
rozšíĜil i pán, kterého þasto potkávám na degustacích a který se sebevČdomČ prezentuje jako certi¿kovaný degustátor. Pokud se
nČkdo chce pyšnit tím, že má osvČdþení
na degustování, nemČlo by z nČj vypadnout „moudro“ typu: „Tímhle šroubovacím
uzávČrem nikoho neuctíte, já totiž piju jen
vína se špuntem, ty jsou totiž nejlepší.“ Paradoxem bylo, že tato vČta byla pronesena
nad vínem se sklenČným uzávČrem Vinolok
a u vinaĜe, který patĜí mezi špiþky v oblasti
Burgenland. Zdání klame hned dvakrát –
i víno s Vinolokem mĤže být mimoĜádné
a potvrzení o degustaþních zkouškách neznamená, že tomuto oboru þlovČk rozumí.
P.S. Zdání klame – to by mohl být podtitul
i k videu, které jsem nedávno zaznamenal
na internetu. Dramaturg chtČl zĜejmČ co
nejvyšší sledovanost, a proto zvolil mírnČ bulvární titulek videopĜíspČvku „Víno
z Moravy budí ve svČtČ rozpaþité reakce“.
PĜiznám se, že nejvČtší rozpaky budilo to,
kdo hodnotil naše vína. John z Austrálie
pĤsobil jako pod vlivem LSD, Anthony
z Francie se na láhev vína z ýeské republiky tváĜil jak na odpudivý hmyz, Jeannette z Filipín tvrdila, že sice má ráda víno,
ale pĜedevším z Austrálie a Nového Zélandu – ta jsou totiž, podle ní, ta nelepší
na svČtČ, Natali z Cookových ostrovĤ, kde
ještČ v devatenáctém století byl kanibalismus, totálnČ odsoudila naše vína, protože
u nás je sníh… To, že nČkdo dosáhl vČku
ke konzumaci alkoholických nápojĤ a že
má v ruce sklenku s vínem, ho nepĜedurþuje k relevantním výrokĤm zastupujícím
svČtový názor, stejnČ tak jako mne mé hodinky nepĜedurþují k bČhání…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Château Vannières,
Bandol Rouge 1998
Obþas máte pĜíležitost potkat se s vinaĜem a ochutnat jeho víno, cítít to souznČní, že vám i jemu se lehce rozšíĜí
chĜípí a spokojenČ se oba usmČjete nad
kvalitou vína a oba slastnČ mlaskne-
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te. Degustace nikdy nepotĜebuje slova,
jen empatii. Toto se mi stalo pĜi setkání s Ericem Boisseauxem a jeho bájeþným Bandolem 1998 (95% Mourvèdre,
5% Grenache).
TmavČ granátová barva, cihlové odlesky, vynikající viskozita. VĤnČ je nobles-

nČ nazrálá a svými tóny pĜipomínala
vyzrálé Bordeaux – zralé lesní ovoce,
zelená paprika, mineralita, ušlechtilé
dĜevo a pepĜ. ChuĢ byla hedvábná, s delikátní tóninou þerného rybízu, ostružin,
¿ligránskou kyselinou a jemnou taninovou strukturou. Elegantní víno s dlouhým, aristokratickým závČrem.

Mistrovství České republiky
v blendování vína – Winemeritage 2019

A

utorem nejlepšího letošního
cuvée z moravských bílých
vín je tým Consorcium složený z vinaĜĤ z Bzence, Mikulova a Prahy. VítČzný blend vznikl z Veltlínského zeleného, Sauvignonu, Chardonnay
a Ryzlinku vlašského. VinaĜi ze Zámeckého vinaĜství Bzenec, Mikrosvína Mikulov a pražského Davinusu
je nablendovali v pomČru 65 %, 15 %,
15 % a 5 %. Mistrovství ýR v blendování vína Winemeritage se uskuteþnilo 28. bĜezna ve HvČzdárnČ a planetáriu Brno. Akci uspoĜádala MKM
Jazyková škola a PĜekladatelská agentura ve spolupráci s HvČzdárnou a planetáriem Brno. Hlavními partnery byli
SZIF, MAKRO, Mendelova univerzita, Krondorf, BS vinaĜské potĜeby
a DĜevotéka. Vína, ze kterých vítČzné
cuvée vzniklo, dodalo VinaĜství Baláž, Vinselekt Michlovský, Malý vinaĜ
a Sommelier Club MAKRO.

V porotČ druhého roþníku Mistrovství
ýR v blendování vína Winemeritage
zasedli pĜední odborníci z oboru –
Frank Smulders, MW, Mike Mazey,
Miloš Michlovský, Michal Šetka, Kamil Prokeš, Jaroslav Sedláþek a Josef
Valihrach ml. Ti také rozhodli o vítČzi, který získal spolu s titulem i poukaz na 250 láhví svého cuvée. Slavnostní pĜedání se uskuteþní v létČ.

VítČzem soutČže „Secret blend“ se
stal Jan Ustohal, který uhodl pĜesný
pomČr tĜí vín v cuvée namíchaném
þleny poroty. Zájemci se zúþastnili
krátkého workshopu WSET pod vedením Master of Wine Franka Smulderse. Úþastníky soutČže i hosty nadchla možnost ochutnávky potravin
z Jihomoravského kraje ocenČných
znaþkou Regionální potravina.

Inzerce

Výhradní zastoupení pro ČR

Ze s k l e p a v i n a ře, d o s k l e p a z á k a z n í k a
Antoine Jobard

Domaine
de la Folie

www.gourmetservices.cz
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z domova

Lahodné víno a jeho vývoj

Jakub Přibyl
Čtyřnásobný nejlepší sommelier ČR,
držitel titulu Advanced Sommelier,
Court of Master Sommeliers,
semiﬁnalista Mistrovství Evropy
sommelierů 2017

P

Ĝi pohledu na svČt vína to vypadá, že ty
hlavní vČci jsou ustáleny již po staletí
a nic se vlastnČ nemČní. ýas od þasu se
sice objeví nČjaký ten výstĜelek, který rozþeĜí
vody, ale pak zase v tichosti zmizí. Ve skuteþnosti v tomto svČtČ probíhají neustále nČjaké
zmČny a þlovČk pracující v oboru musí být poĜád ve stĜehu.

vzletnČjší výrazy a chtČl tomuto oznámení
vtisknout trochu patosu, použil tĜeba i slovo
skvostné. No, a já žiji v pĜedstavČ, že toto se
používalo po desetiletí. V této perspektivČ je
poslední tĜicetiletka plná jazykových turbulencí. Pamatuji její úvod. Dobu, kdy pokud chtČl
þlovČk oznaþit lahodné víno tak, aby všichni pochopili jeho kvalitu, musel být dotyþný
hodnČ edukován ve fyzice. Protože to nejlepší
byla „SÍLA“. Doteć netuším, jakým vzorcem
se tato síla dala vypoþítat nebo zdali tĜeba se
skvČlým vínĤm udČlovala urþitá hodnota
v newtonech. Jenže po pár letech Vám již byla
pĜi pochvale vína teoretická fyzika k niþemu.
Síla sice byla nadále temná þi svČtlá, ale to nejlepší již byla „BOMBA“ nebo to bylo „BOMBOVÉ“. Myslím, že takové bombové víno by
v souþasnosti asi budilo dost pozornosti celého
okolí a spíše než obdiv díky kvalitČ by vzbuzovalo emoci strachu z atentátu. Díky bohu,
že toto pyrotechnické období taktéž pominulo
a my už jsme nadále nemuseli Ĝešit, zda Ĝezat
þervenou, nebo modrou kapsli…

A co teprve svČt názvosloví? To je úplná,
zkostnatČlá nuda. Žádné nové ovoce nevzniká
a poté, co jsme se v devadesátkách všichni pĜejedli v Itálii melounu zdarma, tak už poznáme
všechno naprosto bezpeþnČ, vþetnČ tČch rozmanitých tropických plodĤ. Víme, jak ve vínČ
hledat mokré psy, minerály všeho druhu a tak
podobnČ. Zde už þlovČka nemĤže nic pĜekvapit… Ale ejhle. I zde je vše jinak. A zejména
v þeštinČ je názvosloví ve velmi dynamickém
vývoji a þlovČk se hodnČ nadĜe, aby se udržel
v obraze a zĤstal in. I když vlastnČ asi ani jedno
z použitých pĜirovnání se již nepoužívá…

PĜišlo totiž období nové. Období botanické.
Starší doba botanická byla prezentována slovem „PECKA“. To nejlepší víno bylo tehdy asi
pecka avokádová, a pokud jste si nebyli jisti,
zdali je víno úplným skvostem, tak asi zapadlo do množiny pecek tĜešĖových. Ale ani zde
se vývoj názvosloví nezastavil. Mladší doba
botanická totiž pĜinesla slovo „ŠIŠKA“. Ano,
šiška. Toto názvosloví patrnČ pĜinesl národ
milovníkĤ pinotĤ. Jelikož pinoty dostaly své
jméno dle borové šišky. Toto oznaþení však
mČlo krátké trvání a já se ani nedivím. PĜeci
jen existují místa, kde slovo šiška oznaþuje vČc
úplnČ jinou a ta s kvalitou nemá vĤbec nic spoleþného…

Ale zpČt k názvosloví vína. VezmČme si napĜíklad oznaþení kvality vína. Dokážu si pĜedstavit, že sdČlení pro okolí, že dané víno se nachází v kategorii toho nejlepšího, se za první
republiky Ĝeklo: „Jedná se o velmi lahodné
víno.“ Možná pokud þlovČk používal trochu

Poté, kdy se žádné ze zmínČných názvosloví
dlouho neudrželo, pĜišlo období nejistoty, jehož produktem bylo to, že skvostná a lahodná
vína byla oznaþována nekonkrétnČ jako „NEJVÍC“. A co nebylo nejvíc, tak to bylo rovnou
odsouzeno do výlevek. Jenže jako vČtšina

hodnotových výrazĤ i toto oznaþení nejvíc doplatilo na devalvaci vlastní hodnoty. Ta nastala
v momentČ, kdy množina nejvíc vín byla již
tak rozsáhlá, že zaþala pohlcovat i vína kategorie nejmíĖ, a došlo tak ke konci, který málem
narušil i rovnováhu temné a svČtlé síly. Tedy té
síly, která celý vývoj v názvosloví odstartovala.
Ano, toto vše je již dávno za námi a nyní
i mimo. A pokud omylem jedno z tČchto oznaþení použijete ve skupinČ lidí nebo nedej bože
na degustaci, budete vystaveni otázkám typu:
„Co to jako má za význam?“ A když následnČ tyto archaizmy vysvČtlíte, pĜijdou otázky:
„A v dČtství jste choval stegosaura?“
Dynamika doby totiž vše posouvala i nadále
a pĜinesla nám dobu lingvistickou. To proto,
abychom se pĜiblížili svČtu. A my jsme zaþali používat slovo „TOP“. Jeden top stĜídal
druhý, a když už se zdálo, že top má takový
rozsah, že to bude spíše bottom, tak se za top
dalo þíslo a hned to bylo top 5 a ostrost topu
zĤstala zachována. I tato verzatilnost topu jej
pĜedurþila stát se navČky top výrazem pro top
vína, tedy pro ta skvostná a lahodná. Jenže to
by to nesmČl rozvrátit jeden þlovČk se zálibou
v architektuĜe. Na scénu se dostala doba architektonická a s ní oznaþení „STROP“ nebo
„VE STROPU“. PopravdČ pĜedstavu o vínČ
ve stropu mám jasnČ spjatu s mládím, kdy otci
vystĜelila zátka z „šampáĖa“ a zniþila babiþþin polystyrenový podhled. A tehdy si nikdo
nemyslel, že je to to nejlepší, co se mohlo
stát. Ale doba se mČní a aktuálnČ je vše, co je
skvostné, strop, a co strop není, je asi podlaha.
NaštČstí strop Sixtinské kaple je zatím víny nedotþen, takže nČjakou dobu si strop, jako oznaþení skvČlé kvality, užijeme. Než jej v této turbulentní dobČ vymČní za oznaþení nové. TĜeba
„PģDIýKA“, která je zcela urþitČ nad stropem
a každý by ji chtČl vidČt…
P.S. Je hezké, že tato lidová slovesnost existuje,
ale asi jen u nás. Protože když jsem pĜed zahraniþními kolegy pronesl o vínČ: „This is a total
ceiling,“ tak vĤbec netušili, o co jde…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Nico Lazaridi, Perpetuus, 2011,
Agora, ěecko

sedČlo. Víno je totiž ze severovýchodu
ěecka z oblasti Agora.

Víno, které uþarovalo každému, kdo jej
mČl možnost naslepo ochutnat. Tento
Ĝecký „Supertoskánec“ je složen z Cabernetu Sauvignon a Sangiovese a zrál
rok a pĤl na sudech barrique. A myslím,
že rozhodnČ by to oznaþení „Supertoskánec“ uneslo díky své kvalitČ i bez
uvozovek. Jen by to pak zemČpisnČ ne-

KaždopádnČ však ve svém mladém
vČku osmi let nabídlo nádherné, þisté,
mohutné aroma, kde zralé þervené peckové ovoce doplĖovaly, zatím nesmČle, tóny tabáku a ušlechtilého dĜeva.
V chuti bylo víno nádhernČ sametové
a uhlazené, stále ještČ s velmi výrazným projevem, ukazujícím ještČ na po-
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tenciál mnohaletého zrání. Vše doplĖovaly pĜíjemná mineralita a zemitost,
které vtiskly vínu aristokratický a svČží
starosvČtský charakter. Nebylo divu, že
si jej spousta lidí ve srovnávací degustaci spletla právČ s italským protČjškem.
Pro mČ to bylo potvrzení toho, že velká
vína nedČlá jméno nebo pĤvod, ale dČlá
ho hlavnČ doba, kdy je víno otevĜeno,
tady se nám to povedlo perfektnČ a urþitČ to bylo „ve stropu“…

Vinařství Ludwig se mění a vrací ke kořenům

M

odrohorské VinaĜství Ludwig letos oslaví 29 let na trhu. PĜi
pĜíležitosti tohoto jubilea se proto ve vinaĜství rozhodli pro
Ĝadu zmČn. Novou tváĜí vinaĜství se stává syn zakladatele
vinaĜského rodu ŠlancarĤ, Ludvík, dČdeþek souþasného majitele. Nejen z jeho zásady, že „víno nepoþká“, ale i z jeho zkušeností þerpá vinaĜství dodnes, i proto je již ve vinaĜství pĜipravována speciální Ĝada
vín k 30. výroþí ¿rmy. PĜestože vinaĜství sídlí u Prahy, jeho výrobní
základna se od roku 1991 rozkládá na pomezí BoĜetic a NČmþiþek,
pĜímo pod Kraví horou. I z tohoto dĤvodu je VinaĜství Ludwig iniciátorem sdružení VOC Kraví hora, které je nejmenším VOC, produkuje totiž víno jen z jedné trati a z jedné odrĤdy – André. Velký dĤraz
je novČ kladen na šetrné a efektivní zpracování hroznĤ. Proto byla
pĜed tĜemi lety dokonþena pĜíjmová linka na hrozny, lisovna, tanková hala a expediþní sklad pĜímo u letištČ v BoĜeticích a v souþasné dobČ je dokonþována také nová pĜíjmová vana o objemu 13 tun.
KromČ hroznĤ ze svých dvaceti hektarĤ zpracovává VinaĜství
Ludwig tuzemské hrozny od velkých smluvních dodavatelĤ, ale jako
jedno z mála nezapomíná ani na drobné pČstitele z okolí. Dalším
krokem kupĜedu je 5 nových hektarĤ, které byly osázeny odrĤdami
Neuburské, Sylvánské zelené, Hibernal a Mery a v pĜípravČ je obnova starých vinohradĤ. Žhavou novinkou pro letošní letní sezónu jsou
však pĜedevším ovocná a šĢavnatá rĤžová vína, a to André þi Rulandské modré v kategorii pozdního sbČru nebo polosladký Merlot
v kategorii výbČr z hroznĤ. V limitované edukativní ĜadČ „Seznamte
se!“ se letos pĜedstaví napĜíklad odrĤdy Kerner, Solaris þi Nitria.

Ludvík Šlancar v poĜadí druhý se synem Ludvíkem 3.
a švagrovou

Inzerce

Mikulovské
sklepy open
6. července 2019 | 10–19 hodin
650 Kč v předprodeji (750 Kč na místě), ochutnávka
minimálně 150 vzorků vín v 25 otevřených sklepech
VSTUPNÉ ZAHRNUJE

– ochutnávku všech v katalogu uvedených vzorků
0,02 l zdarma v každém sklepě (při předložení
katalogu, ID pásky a skleničky)
– 400 Kč kupon na nákup vína
– sklenička + nosič skleničky
– katalog se vzorky vín, s mapkou otevřených sklepů

Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu ČR.

Sdruzeni vinaru Mikulovske podoblasti.indd 1

DOPROVODNÝ PROGRAM

Festival La Strada,
5.–6. července 2019
Do města se sjedou kvalitní hudebníci,
divadelníci a performeři se svými autorskými
představeními. Festivalový program je volně
přístupný.
Více na: www.lastradamikulov.cz

www.vinarimikulovska.cz
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ES WINES přináší na český trh Cavu Soler-Jové
Trias Cava v kategoriích Brut Nature
a Brut. Ta je vyrábČna kupážováním
tradiþních odrĤd Macabeo, Xarel.lo
a Parellada z tČch nejlepších roþníkĤ. „S pĜicházejícím obdobím jara
logicky stoupá obliba šumivých vín,
chceme proto milovníkĤm tČchto vín
nabídnout široký výbČr španČlské
Cavy opravdu výjimeþných kvalit,“
Ĝíká majitel spoleþnosti mgr. LudČk
Nesiba. Všechny dovážené Cavy
z produkce Soler-Jové bude výhradní dovozce pro ýeskou republiku,
spoleþnost ES WINES, prezentovat
na blížícím se veletrhu Wine Prague 2019. Více informací najdete na
www.es-wines.cz.

S

pecialista na španČlská vína,
dovozní spoleþnost ES WINES,
pĜedstavuje na þeském trhu jarní novinku v podobČ výjimeþných
šumivých vín Cava z produkce vinaĜství Soler-Jové. Prestižní vinaĜství Soler-Jové je ryze rodinným podnikem,
který se od svého založení v roce 1985
vČnuje výhradnČ produkci Cavy distribuované pod znaþkami Soler-Jové,
Nanci Carol a Trias Batlle.
Progresivní vinaĜství Soler-Jové se
sídlem v Sant Sadurni se aktuálnČ
Ĝadí mezi velmi ambiciózní a moderní
vinaĜské projekty s významným postavením na španČlském trhu. V sou-

þasné dobČ má vinaĜství
Soler-Jové výrobní kapacitu ve výši 15 milionĤ láhví a na více než
2 000 m2 provádí rozšiĜování svých skladĤ.
KromČ vývozu do NČmecka, Velké Británie
a Dánska se tak novČ
díky spoleþnosti ES WINES doþká tČchto šumivých vín i tuzemský trh.
Unikátním produktem
portfolia Soler-Jové je
zejména komplexní roþníková Cava s názem

Inzerce
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Inzerce

Blíží se 15. ročník Gran Gala
del Vino Italiano

A

reál Villa Richter na Pražském hradČ pĜivítá ve
dnech 12. a 13. þervna již
patnáctý roþník nejvČtší slavnosti
italského vína v Praze, která nese
pĜíznaþný název Gran Gala del
Vino Italiano. NávštČvníci tohoto výjimeþného vinaĜského svátku budou mít pĜíležitost ochutnat
vína z vČhlasných italských oblastí
Piemonte, Toscana, Veneto, Friuli, Sicilia, Sardegna, Alto Adige þi
Campania, ale i z ménČ známých
apelací, jako je Abruzzo, Marche,
Umbria nebo Puglia. Italští vinaĜi
pĜivezou nejen své nové roþníky
vín, ale i novinky na trhu. Na malých vertikálních degustacích budou moci dále návštČvníci porovnávat vína tČch nejlepších roþníkĤ.
Festivalu se letos zúþastní 32 vinaĜství a k ochutnání bude na místČ

na dvČ stovky vín. OpČt se setkáte
s celosvČtovČ uznávanými jmény
italských vinaĜĤ, jako je Aldo Conterno, Domenico Clerico, Romano dal Forno, Bruno Rocca, Elena
Walch, Mastroberardino, a spoustou dalších. Pan Branislav Chovan,
poĜadatel festivalu, je nejen dovozcem italských vín, ale pĜedevším
jejich milovníkem a znalcem. To
dokládá i výše zmínČné široké portfolio dovážených vinaĜství, která se
na festivalu pĜedstaví. Tato akce je
skuteþným svátkem, který pravidelnČ pĜináší velmi ucelený prĤĜez
kvalitními víny témČĜ všech dĤležitých italských vinaĜských oblastí. Bude to opČt krásná procházka
mezi víny, která patĜí do absolutní
italské i svČtové špiþky. Veškeré informace o festivalu jsou dostupné
na www.grangala.cz.
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Oenoforum se vrací

O

enoforum – Czech International Wine Competition zná
svĤj termín a také staronové
místo svého konání. Tím je již potĜetí ve své historii Lednice na MoravČ.
V multifunkþním centru tamního zámeckého areálu probČhne ve dnech
20. a 21. þervna již 13. roþník této unikátní vinaĜské soutČže. Program bude
opČt startovat Mezinárodní vinaĜskou
konferencí spojenou s praktickými
pĜíklady svČtových vín.
Cílem Oenofora, tedy soutČže, která
geogra¿cky rotuje, je mimo jiné pĜedstavit úþastníkĤm krajinu, kulturu
a atmosféru jedineþných míst. Z jisté
posloupnosti se poĜadatelé mČli vracet na Znojemsko, avšak tam probíhá
Ĝada rekonstrukcí na objektech, které
jsou pro poĜádaní takové akce vhodné. Z toho dĤvodu bylo rozhodnuto,
že se na Znojemsku akce uskuteþní
až v roce 2020. Lednice, která byla
pĤvodnČ volbou pro uskuteþnČní þtrnáctého roþníku, bude tedy hostit tuto
prestižní akci už letos. K volbČ místa
pĜispČlo i zázemí, které je díky svým
výborným podmínkám ideální pro
uspoĜádání akce tohoto typu.
I letos se, jako každý rok, uskuteþní
Oenoforum pod patronací OIV, tedy
Mezinárodní organizace pro víno
a révu vinnou, a to jako jediná soutČž
v ýeské republice. Záštita OIV pĜedstavuje souþasnČ povinnosti, které
musí organizátoĜi plnit tak, aby byly
statut a podmínky patronace naplnČny. Z toho dĤvodu musí být napĜíklad více než polovina degustátorĤ

ze zahraniþní. A to nejen celkovČ, ale
v každé jednotlivé komisi. PĜísné nároky jsou dále kladeny na analytiku
soutČžních vzorkĤ, na jejich prezentaci a v pĜípadČ pochybností na aktuální zjištČní analytických hodnot.
Dohled ze strany OIV poté zajišĢuje
jeho vyslanec, který na prĤbČh akce
dohlíží z pozice jednoho z degustátorĤ. Na základČ dobrého zvuku Oenofora ve vinaĜském svČtČ letos potvrdila úþast na konferenci prof. Monika
Christmann – viceprezidentka OIV.
Nosnými body celé akce, do kterých
však OIV nezasahuje, je napĜíklad
zmínČný výbČr místa konání, doprovodný program pro degustátory a hosty nebo limit pro celkové množství
vzorkĤ. KonkrétnČ v letošním roce
je maximální poþet vzorkĤ stanoven
na 600 za úþelem udržení vysoké
kvality a standardu hodnocení. Složení odborných komisí je koordinováno

s Unií enologĤ ýR, pĜiþemž schéma,
které bylo pĜed lety nastaveno, se
opakuje. Maximum kĜesel v komisi
je tedy pĜidČlováno vinaĜĤm s de¿novaným dosaženým vzdČláním. Urþitý
poþet kĜesel v komisích pak mohou
obsadit i sommelieĜi a další významné osobnosti tuzemského vinného
trhu, podmínkou je ale opČt de¿nované dosažené vzdČlání. PĜi sestavování
komisí je souþasnČ pamatováno na již
zmínČný nutný pomČr tuzemských
a zahraniþních hodnotitelĤ.
SoutČži bude již tradiþnČ pĜedcházet
konference na téma s dlouhodobým
zamČĜením: „Praktické pĜíklady cest
k velkým vínĤm“, podtéma konference potom nese název „Víno a tanin“.
„Téma je pĜedevším o dĜevČ a o sudech a kde jinde bychom mČli hledat
inspiraci než právČ ve Francii. Prozatím známe jména dvou hlavních
ĜeþníkĤ, kterými jsou pánové Nicolas Vivas, enolog a vČdecký pracovník z univerzity v Bordeaux, a další
francouzský enolog Paul Guyard,“
komentuje úþast letošních mezinárodních ĜeþníkĤ zástupkynČ organizátorĤ, paní Lenka KĜivánková.
Úþast veĜejnosti na konferenci je
podmínČna vyplnČním pĜihlášky
a zaplacením poplatku. Vzhledem
k povaze konference, která je spojena
s praktickými ukázkami vín, jejich
degustací a omezeným prostorem pro
logistiku, je však poþet míst omezen
na 100 osob. Veškeré informace jsou
k nalezení na www.oenoforum.cz.
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Sklárna Luigi Bormioli přichází na český trh
s novou řadou skla I Meravigliosi

L

uigi Bormioli pĜedstavuje na þeském
trhu zcela novou ultralehkou Ĝadu sklenic
I Meravigliosi. Nová odlehþená Ĝada sklenic byla navržena v balónovitém tvaru za úþelem
dosažení intenzivního aromatického projevu vín.
Tvar sklenic souþasnČ pomyslnČ kopíruje tvar dekantéru. Díky širokému a ploššímu dnu sklenic
s postupným zúžením kalichu je víno ve sklenici pozvolna provzdušĖováno a jeho aromatický
vjem je ještČ intenzivnČjší. Tenké a vysoce kvalitní sklo o šíĜce 0,95 mm souþasnČ umocĖuje
požitek z degustace vín. Výhodou sklenic je také
jejich variabilita, nová Ĝada I Meravigliosi totiž
pĜichází ve tvarech navržených pro rĤzné odrĤdy tak, aby bylo dosaženo co nejintenzivnČjšího
projevu degustovaných vín. V širokém výbČru
sklárny Luigi Bormioli lze vybrat napĜíklad ze
sklenic navržených pro odrĤdy Chardonnay,
Riesling, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot a další. Milovníky šumivých vín potČší také
speciálnČ navržené elegantní Àétny pro Champagne nebo Prosecco, nedílnou souþástí Ĝady
I Meravigliosi jsou i sklenice na vodu.

Inzerce

V. O. C.
Tradičně suchý, ve vůni citrusy,
vyzrálé meruňky a rozkvetlá lípa,
v chuti bohatý, s pevnou kyselinou
a výraznou minerální linkou…
Zb. cukr 4,6 g/l, kyseliny 8,1 g/l

Sonberské Rieslingy
z velkého ročníku 2017

Noble rot
Výjimečný botrytický sběr, polosuchý,
ve vůni včelí plástve, medovost,
v chuti plnost, fantastická kyselina
a kořenitost. Výrazný potenciál ke zrání.
Zb. cukr 17,8 g/l, kyseliny 8,3 g/l

Najdete na našem eshopu www.sonberk.cz
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PROSECCO FEST: 18.–19. května 2019

V

sobotu 18. kvČtna a v nedČli 19. kvČtna vždy od 12 do
18 hodin probČhne v areálu Svatováclavské vinice a Villa
Richter na Pražském hradČ již 3. roþník festivalu Prosecco fest. V nezamČnitelné atmosféĜe nejstarší pražské vinice
budou moci návštČvníci ochutnat na 40 vzorkĤ italského Prosecca
od 12 vinaĜství. Prosecco doprovodí vybrané italské delikatesy,
jakými jsou prosciutto, olivy, sýry a novČ také inspirující kombinace s vynikající thajskou kuchyní. Sladkou teþku, bez které není
italské menu nikdy kompletní, pak zajistí pravá italská zmrzlina.
Prosecco fest nabídne souþasnČ široké spektrum vín reprezentujících oblast Veneto, a také populární míchané koktejly na bázi Prosecca, jako napĜíklad Hugo, Aperol Spritz þi Mimosa. Za vstupné
250 Kþ obdrží úþastníci nezbytnou skleniþku a 3 degustaþní žetony, samozĜejmostí je dokoupení degustaþních žetonĤ na místČ.
Více informací na www.proseccofest.cz.

GRAND PRIX VINEX 2019: 25.–26. května 2019

P

oslední kvČtnový víkend probČhne v pavilonu B na brnČnském výstavišti veĜejná degustace vín z prestižní mezinárodní soutČže GRAND PRIX VINEX 2019. I z letošního, již
26. roþníku budou moci milovníci vín opČt ochutnat cca 500 nejlepších domácích i zahraniþních vín. Ta z témČĜ 700 vzorkĤ, pocházejících z 11 zemí svČta, vybrali zkušení tuzemští i zahraniþní
degustátoĜi na odborném hodnocení koncem dubna ve Valticích.
Vína budou podávána z chladicích boxĤ, informace o jednotlivých
vzorcích získají návštČvníci v pĜehledném katalogu. O dobrou náladu se bČhem sobotního odpoledne postará cimbálová muzika.
StejnČ jako v pĜedchozích letech si návštČvníci budou moci ochutnávku zpestĜit atraktivní prodejní výstavou drahých kamenĤ, šperkĤ a fosilií Minerály Brno. SoutČž i ochutnávku poĜádá Národní
vinaĜské centrum ve spolupráci se Svazem vinaĜĤ ýR a spoleþností Veletrhy Brno. Více na www.grand-prix-vinex.cz.

Mezinárodní veletrh vína Wine Prague: 28.–30. května 2019

J

iž tento mČsíc probČhne 5. roþník prestižního mezinárodního veletrhu vína Wine Prague 2019. Profesionálové,
odborníci i milovníci vína jsou ve dnech 28.–30. kvČtna
srdeþnČ zváni na výstavištČ „PVA EXPO Praha“ LetĖany.
VeĜejnosti se již tradiþnČ pĜedstaví špiþka tuzemské i zahraniþní produkce, na návštČvníky souþasnČ þeká bohatý doprovodný program v podobČ Ĝízených degustací v pĜilehlých
sálech. Na Wine Prague 2019 míĜí i Ĝada hvČzdných osobností ze všech oborĤ vinaĜského svČta. To vše jednoznaþnČ
napovídá tomu, že veletrh Wine Prague potvrdí své výsadní
postavení nejvČtší a nejdĤležitČjší vinaĜské akce u nás a souþasnČ významného veletrhu ve stĜední EvropČ. Wine Prague
2019 je událostí, kterou by si žádný profesionál z oboru ani
pouþený milovník vína nemČl nechat ujít. Vstupenky a více
informací na www.wineprague.com.
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Nejlepší česká vína v Praze: 3. června 2019

O

chutnali jste již vína z Prahy, Karlštejna, MČlníku, Roudnice, LitomČĜic þi Kutné Hory? Znáte vinaĜe, kteĜí je pro
vás pĜipravují? Víte, jaká slavná tradice je s tČmito víny
spojena? Cech þeských vinaĜĤ, spolek vinaĜĤ a vinohradníkĤ z vinaĜské oblasti ýechy srdeþnČ zve všechny milovníky vína na slavnostní galadegustaci þeských vín v Praze. Prezentace nejlepších
þeských vín za osobní úþasti vinaĜĤ probČhne v NovomČstské
radnici v pondČlí dne 3. þervna od 13:30 do 18:00 hod. KromČ
Ĝízené degustace ocenČných vín se mohou v rámci doprovodného
programu úþastníci tČšit na prezentaci jednotlivých þeských vinorodých mČst a obcí nebo na výstavu „O dČjinách vinaĜství v ýechách“. Tradice vinaĜství v þeských zemích sahá do 10. a 11. století. Žádná jiná zemČ nemá za zakladatele vinaĜství takovou
osobnost jako ýechové – svatého Václava. Víno bylo, je a bude
jedním z hlavních symbolĤ celé naší kultury. www.cechcv.cz

6. oﬁciální prezentace vín společnosti Magnum Wines: 5. června 2019

D

ovozní spoleþnost Magnum Wines, specialista na špiþková vína
z Itálie, NČmecka, Rakouska, Francie, ŠpanČlska a Moravy, zve
všechny milovníky vín na již 6. o¿ciální prezentaci vín, která
probČhne ve stĜedu dne 5. þervna od 12:30 do 17:00 hod. v prostorách
restaurace Borgo Agnese v BrnČ. NávštČvníkĤm budou pĜedstavena nejen
vína nových roþníkĤ již stávajícího portfolia, ale pĜedevším úplnČ nová
vinaĜství, která spoleþnost Magnum Wines zaþíná v ýeské republice zastupovat a nabízet. Degustace se již tradiþnČ zúþastní zástupci þi majitelé
jednotlivých zahraniþních vinaĜství, jako napĜ. Frank Protin (Champagne
Jean-Noël Haton), Laura Schneider (Jakob Schneider), Eva Scharnagl
(Tegernseerhof, Wachau), Rolando Bernacchini (Tenuta di Capraia, Toskánsko), Francesco Gallino (Coppo, Piemonte) a mnoho dalších. Tuzemskou produkci pĜedstaví moravská vinaĜství Galafarm a Gotberg. Na setkání s Vámi u skleniþky kvalitního vína se po roce tČší tým spoleþnosti
Magnum Wines. Více na www.magnumwines.cz.

Gran Gala del Vino Italiano: 12.–13. června 2019

S

poleþnost Chovan, dovozce a specialista na výjimeþná italská vína, zve všechny odborníky a milovníky vína
na tradiþní slavnosti italského vína – Gran Gala del Vino
Italiano. Již 15. roþník jedné z nejvČtších prezentací prestižních
italských vín probČhne v areálu Villa Richter v Praze ve dnech
12.–13. þervna za úþasti pĜedstavitelĤ 32 vinaĜství ze všech koutĤ
Itálie. StĜeda 12. þervna je urþena výhradnČ odborníkĤm a sommelierĤm, þtvrtek 13. þervna potom všem milovníkĤm vynikajících
italských vín. VeĜejnosti se ve Ville Richter pĜedstaví ikonická vinaĜství, napĜ. Domenico Clerico, Aldo Conterno, Castello di Ama,
Innocenti, Romano dal Forno, Valdo, Illuminati, Terre Nere, Elena
Walch a mnoho dalších skvČlých jmen. KromČ volné degustace
vín jednotlivých vinaĜství se mohou návštČvníci tČšit také na program vertikálních degustací starších roþníkĤ vybraných vinaĜství.
Vstupenky objednávejte na www.grangala.cz.
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Novosedelské sklepy open: 15. června 2019

N

enechte si ujít jedineþnou ochutnávku minimálnČ 84 vzorkĤ
vín ve 14 otevĜených sklepech vinaĜské obce Novosedly.
Za vstupné 450 Kþ v pĜedprodeji nebo 550 Kþ na místČ
obdrží návštČvníci nezbytnou degustaþní skleniþku, katalog se
vzorky vín, mapu otevĜených sklepĤ a kupón v hodnotČ 300 Kþ
na nákup vína. V cenČ je zahrnuta ochutnávka všech v katalogu
uvedených vzorkĤ o objemu 0,02 l v každém z otevĜených
sklepĤ. Možnosti uplatnČní kupónĤ k nákupu ochutnaných vín lze
využít také v nedČli od 9 do 12 hodin. Na Vaši návštČvu se tČší
novosedelští vinaĜi VinaĜství Kovacs, Víno Marcinþák, VinofolVinaĜství Novosedly, VinaĜství Blaha, VinaĜství Kamenný vrch –
Novosedly, Víno Kovacs s. r. o., Rodinné vinaĜství Mikulov, Víno
Vi¿os, Víno Ritter, vinaĜ Josef Tre¿lík a vinaĜ Stanislav Vlnka.
Projekt je realizován s podporou VinaĜského fondu ýR. Více
informací na www.novosedelskesklepy.cz.

Představení vín Volařík ročníku 2018 v hotelu
Mandarin Oriental: 19. června 2019

V

šechna vína roþníku 2018 z VinaĜství VolaĜík Mikulov bude možné ochutnat v pĜíjemném prostĜedí hotelu Mandarin Oriental Prague ve stĜedu 19. 6. 2019 od 16:30 do 19:30 hodin. Kompletní
tým vinaĜství Vám pĜedstaví na þtyĜi desítky vynikajících vín z nejprestižnČjších viniþních tratí pod Pálavou. K vínĤm budou souþasnČ nabízeny
produkty partnerĤ vinaĜství – skvČlé sýry, paštiky, vinné džemy, peþivo
a novČ i káva z nejvýše položené pražírny v EvropČ. Poþet míst je omezen,
na akci je nutné si rezervovat místa pĜedem na sojkova@vinarstivolarik.cz,
pĜípadnČ si zakoupit vstupenku v e-shopu vinaĜství na vinarstvivolarik.cz.
Cena je 590 Kþ na osobu v pĜedprodeji, 650 Kþ na místČ.
PĜijćte si spolu s VinaĜstvím VolaĜík užít jeden þervnový podveþer!
www.vinarstvivolarik.cz

Na cesty za vínem...
PRONÁ
od 1 29 JEM
0
Kč/den

PRODEJ • SERVIS • PRONÁJEM
777 656 272, www.bluerent.cz
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VÍNO POTŘEBUJE SKLO.
Emocionální, stálé, elegantní. Ušlechtilé víno je příslibem. Skleněný obal jej uchovává pro naše oči, nos, ústa
i srdce. Udělejte ze svého vína umělecké dílo. Víno potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 01 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz
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Vin & Société
lo i podepsání partnerství s KEDGE
Business School, které by mČlo napomoci vzdČlávání nových odborníkĤ
francouzského vinaĜského prĤmyslu
ve smyslu cílĤ Vin & Société.

F

rancie, kde je pro témČĜ 80 % lidí
víno synonymem spoleþného života a jedním z dĤležitých pilíĜĤ
jejich kulturního dČdictví, je ve svČtČ
vína považována za vzor vinaĜských
tradic a kultury. To není jen o kvalitČ
vín, hektarových výnosech a výjimeþných apelacích, ale pĜedevším o tom,
jak sami Francouzi vínem žijí. Obdivuhodný a následováníhodný je francouzský systém vzdČlávání již mezi
tČmi nejmladšími. Spoleþnost Vin &
Société sdružuje na 500 000 vinaĜĤ
a vinohradníkĤ a má silné zastoupení
ve všech vinaĜských oblastech. Od svého založení v roce 1995 je jejím cílem
zachování a pĜedávání zmínČných tra-

dic a kultury, ale také být laboratoĜí
nových nápadĤ pro víno a spoleþnosti
zítĜka. Jedním z úkolĤ je i pĜizpĤsobení tzv. Evinova zákona (zákon z roku
1991 proti kouĜení a alkoholismu)
zvláštnostem vína, aby veĜejné orgány
rozlišovaly víno od ostatních alkoholických nápojĤ. V parlamentních volbách 2001 a 2002 rovnČž iniciovala
petice s žádostí o „odpovídající postavení vína ve spoleþnosti“, druhá se týkala zavedení systému školení o odpovČdnosti pĜi konzumaci vína. V roce
2015 vytvoĜila vzdČlávací systém,
jehož jednotlivé položky byly volnČ
nabídnuty ke stažení na stránkách Vin
& Société. DĤležitým krokem se sta-

Spoleþnost se zviditelnila v poslední
dobČ pĜedevším programy pro dČti
a mládež. „LaboratoĜ nápadĤ Vin &
Société“ v rámci studie Crédoc nabízí studentĤm, aby sami mezi sebou
a svými blízkými prostĜedky sociálních sítí zkoumali vztah k vínu. Velmi
pĜitažlivČ vyznívá i spolupráce s institutem Moda Domani, což je prestižní obchodní škola zamČĜená na svČt
luxusu, módy a designu. Z velké
Ĝady menších i velkých projektĤ stojí za zmínku programy „Idea Lab“,
„Dobrodružství v Provence“ þi „Generace Y a víno“ pĜipravené ve spolupráci s La Revue du Vin de France.
Pro ty nejmenší se stal doslova hitem
krátký ¿lm, kde je dČtem rĤzného
vČku prostĜednictvím jim známých
dČtských hrdinĤ odpovídajícím zpĤsobem ukázáno hodnČ z tohoto vzácného kulturního dČdictví.
Je vskutku obdivuhodné, co tak málo
lidí z Vin & Société dokáže nabídnout
pĜi objevování vína v celé jeho rozmanitosti a zároveĖ srozumitelnČ a pádnČ sdČlit, že odpovČdná konzumace je
otázkou znalostí, potČšení, úcty a sebekontroly.

Inzerce

JIŽ 15. LET HLEDÁME
A VYBÍRÁME VÍNA
Z BULHARSKA, KTERÁ PATŘÍ
KVALITOU NA SVĚTOVOU ŠPIČKU.
www.prowine.cz
Prowine
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Inzerce

Další historické panství
z Bordeaux v čínských rukách

P

an prezident Zeman nazývá svoji další návštČvu
ýíny investiþní diplomacií. Tato „diplomacie“ vyvolává
mnoho otázek podobných tČm,
na které se snaží odpovČdČt
i francouzští vinaĜi. Pro mnohé
je pĜíchod „malé armády þínských investorĤ“ mírnČ Ĝeþeno
znepokojující. PĜipomeĖme, že
ti první získali již v roce 1997
Château La Patache (Pomerol)
a Haut Brisson (Saint-Émilion Grand Cru), dnes je podle francouzské pozemkové agentury SAFER (Les Sociétés d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural)
na 175 zámkĤ a vinic, které jsou v rukách þínských investorĤ.
Jako poslední na tomto seznamu je
uveden „pan Chen“ (investor v oboru telekomunikací a médii), který
za neuvedenou þástku získal Château de Cadillac-en-Fronsadais, jehož historie sahá až do roku 1307
a je spojena se jménem prvního barona Cadillac.
Koupi zprostĜedkovala skupina
Vineyards-Bordeaux, která je pĜidružena k Christie’s International
Real Estate. O tzv. „þínský stĤl“ se
u této spoleþnosti stará „zvláštní
vyslanec“, paní Li Lijuan (viz foto).
HovoĜí plynnČ anglicky, francouzsky a þínsky a zajišĢuje, aby þínští
klienti mČli stejnČ profesionální zacházení jako ostatní mezinárodní
klientela. To vše ve spolupráci s dalšími skupinami, jako jsou Hong

Li Lijuan

Kong Landscope-Christie, Morgan
Stanley Private Finance Hong Kong
nebo Sotheby’s International Real
Estate Hong Kong.
Rostoucí poþet þínských investorĤ
(SAFER uvádí, že se jedná o 33 %
z celkového poþtu transakcí) se nelíbí jen „vinaĜským puristĤm“, kterým
vadí, jak se staletí tradic a vinaĜské
kultury mČní v þínské pĜedstavy
plné drakĤ, antilop a králíkĤ. Francouzská policie vyšetĜovala témČĜ
desítku vinaĜství v þínských rukách
pro podezĜení z daĖových podvodĤ
a praní špinavých penČz.
Na druhé stranČ jistČ dobĜe zní slova
pana Chena, který prostĜednictvím
Vineyards-Bordeaux vzkázal: Je to
splnČný sen, že jsem se mohl stát
souþástí tak výjimeþné vinaĜské
historie a podílet se na ní svou vášní
pro víno v tak kvalitních polohách.
I pĜes rostoucí investice v Bordeaux
tu ýíĖané dosud vlastní „jen“ 1,5 %
celkové plochy vinic.
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Vinařství v „globální nouzi“

T

AKCE 495 Kč

ak nazval bývalý viceprezident USA a laureát Nobelovy
ceny Al Gore mimoĜádnou
situaci, kterou pĜedstavuje zmČna
klimatu naší planety. PĜed stovkami zástupcĤ vinaĜského prĤmyslu
na setkání v portugalském Portu
poĜádaném Fladgate Partnership,
majitelem domĤ Taylor’s a Croft
Port, prohlásil v závČreþném emotivním projevu, že lidstvo zachází s atmosférou naší planety jako
s „otevĜenou kanalizací“, pĜipomnČl i extrémní povČtrnostní události vþetnČ katastro¿ckých požárĤ
v Portugalsku a Kalifornii. Srovnal
dokonce zprávy z poþátku 21. století s „nČþím z Knihy zjevení“. Setkání v Portu navázalo na pĜedcházející protokol z Porta, iniciovaný
bývalým americkým prezidentem
Barackem Obamou, a Al Gore jej
nazval „upĜímným hledáním spoleþného základu“, v tomto pĜípadČ
jak pĜimČt výrobce vína ke spolupráci a sdílení informací.
Na konferenci, které se zúþastnily
takové osobnosti svČta vína, jako
jsou napĜíklad Miguel Torres z Bodegas Torres, Margareth Henriquez
z Krug, Katie Jacksonová z rodinných podnikĤ
Jackson, Cristina Mariani-May z Ban¿ Wines, Gilles Descôtes (Bollinger)
nebo uznávaný „klimatolog
vína“ Greg Jones.
Byla zároveĖ pĜedstavena
i Ĝada iniciativ, které tuto
problematiku Ĝeší: takovou
je napĜíklad kalifornská
Self Sustainable Winery.
Zrodila se na kalifornské
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Al Gore

UC Davis a vychází ze souþasných
pokrokĤ v technologii úspor vody,
programĤ na ochranu biologické
rozmanitosti ve vinaĜských regionech a investic do obnovitelných
zdrojĤ energie.
Také Miguel Torres a Jackson Family Wines spoleþnČ pĜedstavili
novou pracovní skupinu zamČĜenou
na snižování emisí uhlíku ve vinaĜském prĤmyslu. Miguel Torres
navíc pĜipomnČl, že to byl právČ
¿lm Al Gora „Nepohodlná pravda“,
který na nČj zapĤsobil tak, že se
zaþal problematice zmČny klimatu
vČnovat více než jiní vinaĜi. I proto
byla jeho vína již dvakrát ocenČna
jako Most Admired Wine. Mezi
jeho uznávané projekty patĜí i návrat starých odrĤd s vyšší odolností
vĤþi suchu, sám tuto práci nazývá
„hledáním mezi vinaĜstvím a archeologií“.
Zajímavým pĜíspČvkem byl i návrh,
jak snížit použití mČdi ve vinicích
až o plných 50 % díky produktu ze
schránek mČkkýšĤ, nebo použití
speci¿ckých Ĝas pro zachycení oxidu uhliþitého pĜi fermentaci.
Miguel Torres

Udělat něco jedinečného

H

imálajské království Bhútán,
kde se více než 50 % území nachází v nadmoĜské výšce pĜes
3 000 metrĤ, kde pĜevládá chladné
a suché vysokohorské klima, je území,
které by jen tČžko mohlo být oznaþeno jako zaslíbené vínu. ZemČ sice trochu pĜipomíná pohádkové království,
kde se král oženil s dívkou z prostého
lidu a kde se prosperita zemČ nemČĜí
rĤstem hrubého domácího produktu, ale indexem „hrubého národního
štČstí“, ale v takové zemi se zázraky nedČjí. PĜesto se o jeden pokouší
Mike Juergens, student londýnského
Institute of Masters of Wines. Na své
cestČ po Bhútánu objevil spoustu jižnČ
orientovaných svahĤ s podložím bohatým na železo, bez obvyklých škĤdcĤ
a vzal vše jako šanci udČlat nČco skuteþnČ jedineþného na svČtové vinaĜské
scénČ. NČkolik let strávil jednáním
s bhútánskými úĜady, shánČl v Kalifornii, odkud pochází, ¿nanþní prostĜedky, konzultoval s odborníky vhodné
odrĤdy atd. Dodejme, že Mike Juer-

gens je také partnerem
velké „globální poradenské ¿rmy“. Ta vytvoĜila
první „obchodní plán“,
na základČ kterého bylo
vybráno devČt odrĤd
na rĤzných podnožích
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Syrah, Pinot Noir, Malbec, Sauvignon Blanc,
Chardonnay a Petit Manseng), které byly následnČ
vysázeny v šesti rĤzných
polohách. Ty nejvyšší jsou ve výšce
2 700 metrĤ a všechny tČží nejen z vinohradnických podmínek, ale i z povahy samotného Bhútánu, který je
uznáván pro výjimeþnČ šetrný pĜístup
k životnímu prostĜedí, jinými slovy
jako „uhlíkovČ neutrální zemČ“.

jen pĜísnČ stĜežené recepty na výrobu rýžového vína, v poslední dobČ
i broskvového. Zajímavou kapitolu
píše v Búthánu i armáda, která dováží hrozny z Indie, dČlá z nich víno
a výtČžek je urþen na podporu váleþných veteránĤ.

Podle Mika Juergense jsou vinice jen
„polovinou bitvy“, tou druhou je skuteþnost, že v Bhútánu nemají žádné
vinaĜské zkušenosti, Bhútánci mají

Vína z bhútánských vinic by mČla být
oznaþena jako „Thunder Dragon“ –
Bhútánu se totiž nČkdy Ĝíká „ZemČ
hĜmícího draka“.

Inzerce

Víno z národního parku až do Vaší skleničky.
www.vinarstvitak.cz
TaK 190x125_5 2019.indd 1
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Marchesi de Frescobaldi v Londýně

P

oþátek historie jedné z nejslavnČjších italských dynastií je datován do Florencie kolem roku
1300. Z té doby pochází i první doklad
o vínČ z jejich „prvního vinaĜství“
Tenuta di Castiglioni ve Val di Pesa
nedaleko Florencie. BČhem více než
700 let historie rodu slavných bankéĜĤ, politikĤ a mecenášĤ umČní se víno
Frescobaldi dostalo na nejváženČjší
stoly tehdejšího svČta, pilo se na papežských dvorech i hostinách anglických králĤ. A nejen pro víno se rodina
chlubila i titulem „pokladníci anglické
koruny“.

k tradicím a otevĜenost se projevuje
nejen v pravidelnČ mČnČném sezónním
menu založeném na nejlepší toskánské
gastronomii a þerstvých zemČdČlských
produktech severní Itálie, ale stejnČ
tak i v nabízených vínech. Ta mĤže
návštČvník ochutnat rĤzným zpĤsobem, na nejvyšší úrovni s nejlepšími
sommeliery nebo každodenním a zábavným zpĤsobem a za rĤzné peníze.
Vždy se však jedná o zajímavé Ĝady
z rĤzných vinaĜství, poloh a školených
a archivovaných rĤznými zpĤsoby.

To vše v restauraci a baru tak trochu
a mile chrýnČných zdmi New Burlington Place v centru Londýna. Ristorante Frescobaldi je navrženo tak, aby co
nejlépe pĜedstavilo úchvatné Toskánsko, a tak i výbČr umČlce, který svými
malbami dotvoĜil „toskánské zážitky“,
zcela odpovídá staletým umČleckým
nárokĤm rodiny Frescobaldi. MalíĜ Sedat Girgin, narozený v Istanbulu, je nositelem mnoha ocenČní, tím posledním
je napĜíklad nominace na cenu Hanse
Christiana Andersena 2018.

Dnes rodina Frescobaldi vlastní 11 statkĤ, z toho 10 pĜímo v Toskánsku, a svá
vína dodává do 65 zemí celého svČta.
Víno se obchoduje trochu jinak než
v dobČ renesance, ale i tak je stále tím
nejlepším „zbožím“.
Na britské ostrovy se nyní dostává
víno Marchesi de Frescobaldi prostĜednictvím první samostatné Ristorante Frescobaldi, kterou vede
pĜedstavitelka již 30. generace, Diana
Frescobaldi. OtevĜení této zážitkové
restaurace je výsledkem spojení se
spoleþností Good Food Society, která
pomáhá rozvíjet nové koncepty pohostinství na mezinárodních trzích. Ristorante Frescobaldi si pĜes tento mezinárodní charakter ponechala vše z toho,
co rodina vyznává po 700 let. Úcta

Inzerce

Letní
osvěžení ze
Španělska
aístv
Zástupce vin

Nejen pro
gastronomii

u
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Nanci Carol
Brut Nature

Nanci Carol
Rose

Soler Jove
Reserva Brut

KONTAKT:
+420 602 758 556
nesiba@es-wines.cz
www.es-wines.cz
18.4.2019 12:34:24

Někteří z nás budou mít to štěstí…

S

pĜibývajícím vČkem se vlasy barví
do šeda, pĜibývají vrásky, zhoršuje
se sluch i zrak. Dá se tedy pĜedpokládat, že podobnČ tomu bude i se schopností vnímat vĤnČ a chuĢ. Výzkumy
provádČné v Monell Chemical Senses
Center (Philadelphia, USA), což je jediný nezávislý neziskový vČdecký institut
na svČtČ, který se zabývá interdisciplinárním základním výzkumem smyslĤ chuti
a vĤnČ, však dávají nadČji, že si i do vysokého stáĜí budeme moci schopnosti
vnímat vĤni a chuĢ zachovat, že napĜíklad budeme moci dobĜe ohodnotit víno.
Existuje mnoho teorií, proþ se tyto schopnosti vČkem ztrácejí: mĤže to být život
ve zneþištČném prostĜedí, problémy s játry a cukrovkou, ušní infekce, virová onemocnČní, vČtší užívání lékĤ atd. MĤžeme
sice detekovat tisíce vĤní, ale vnímáme je
prostĜednictvím složitého systému, který lze snadno narušit. Jak tento systém
funguje, bylo záhadou ještČ v 90. letech
minulého století a až v roce 2004 získali
spoleþnou Nobelovu cenu Richard Axel
a Linda B. Buck za objevy „odorantních
receptorĤ a organizace þichového systému“ a objasnili, jak náš olfaktorický
systém funguje. ZjednodušenČ lze Ĝíci,
že oba nezávisle na sobČ objevili velkou
genovou rodinu, která se skládala z pĜibližnČ 1 000 rĤzných genĤ (tĜi procenta
našich genĤ), což vedlo k ekvivalentnímu poþtu typĤ þichových receptorĤ.
Tyto receptory jsou umístČny na buĖkách

olfaktorického receptoru, které zabírají malou plochu v horní þásti nosního
epitelu a detekují inhalaþní odorantové
molekuly. VĤnČ a chuĢ jsou skuteþnČ odlišné fyziologické systémy s vlastními
receptory a nervovými drahami a je þasto velmi obtížné urþit, jak pĜesnČ každý
ze smyslĤ pĜispívá k našemu celkovému
vnímání vína. Podle obou nositelĤ Nobelovy ceny celá „síĢ“, která Ĝídí náš þich,
zaþíná rodinou 350 pachových receptorĤ
seskupených v horní þásti nosní dutiny.
Když rozvíĜíte víno ve sklenici, aby se
uvolnilo, vdechujete tisíce speci¿ckých
aromat a pouze jedna molekula staþí pro
„oslovení“ jednoho nebo více þichových
receptorĤ. Jejich citlivost je velmi individuální a právČ vČkem se mČní, ztrácí se
více než schopnost chuti. U té nejdĜíve
odchází pocit hoĜkosti, vnímání slaného
klesá ještČ více než kyselé a sladké.

Odborníci na víno mohou kompenzovat své snížené možnosti letitými
zkušenostmi a detailními chuĢovými
vzpomínkami. V této souvislosti jsou
pĜipomínána jména, jako jsou Robert
Balzer, který hodnotil vína do svých
95 let (zemĜel ve svých 99 letech v Kalifornii). SmyslovČ byl prokazatelnČ
na výši, pĜestal hodnotit jen proto, že
byl pomalejší. Podobné kvality prokázal i „pan Mendocino“ – vinaĜská legenda John Parducci –, který ve svých
87 letech požádal, aby nemusel hodnotit þervená vína, kde se tak „necítil“,
v bílých byl nadále stejnČ pĜesný.
Podrobná zpráva z Monell Chemical Senses Center pĜece jenom dává
nadČji, že si víno budeme moci užít
i do pozdního vČku a že jej mĤžeme
i dobĜe hodnotit.

Inzerce
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Ročník 2018 slaví
v Rakousku úspěch

R

oþník 2018 se zapíše do moderních rakouských vinaĜských dČjin jako rekordní.
Rok, ve kterém se vinaĜi potýkali
s velmi brzkým sbČrem, pĜinesl celkový objem 2,75 milionu hektolitrĤ
vína a pĜekonal už tak úspČšné výsledky pĜedchozího roþníku 2017.
Velmi brzkou sklizeĖ zapĜíþinilo teplé jaro, díky kterému došlo
k urychlení vegetaþního cyklu vinic.
Následovaly horké a suché letní mČsíce s minimálním množstvím srážek
vedoucí k rekordnČ þasnému datu
skliznČ. V nejsluneþnČjších oblastech
Rakouska, jako je napĜíklad Burgenland, tak bylo první víno pĜihlášeno
k zatĜídČní už 2. srpna! Navzdory teplým podmínkám slibují vína roþníku
2018 opČt vysokou kvalitu. Bílá vína
dosahují pĜirozenČ napĜíþ roþníkem
vysoké zralosti, jsou proto velmi koncentrovaná, extraktivní, s výrazným
a typickým odrĤdovým charakterem.
A pĜestože oplývají mírnČ nižšími
kyselinami než v roce minulém, dosahují intenzivní aromatiky a nechybí
jim ani notná dávka elegance.

Zveme vás
Letní festival vín VOC MIKULOV!

Série ochutnávek vín
VOC MIKULOV v prostorách
zámku Mikulov
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Roþník 2018 byl ale dle rakouských
vinaĜĤ výjimeþný pĜedevším pro þervená vína. Ta jsou ještČ sytČjší a koncentrovanČjší než v roce 2017, jsou
velmi plná a strukturovaná, s hebkými a sametovými taniny a ovocnými kyselinami. SkvČlé zralosti
dosáhly jak domácí odrĤdy Zweigelt,
Blaufränkisch nebo Sankt Laurent,

tak francouzské odrĤdy Cabernet
Sauvignon, Merlot a Syrah. Spolu s roþníky 2015 a 2017, které byly
pro þervená vína také vynikající, tak
s roþníkem 2018 vzniká v Rakousku skvČlý pĜíslib pro þervená vína
v podobČ 3 kvalitativnČ skvČlých let
v krátkém þasovém sledu. DaĜilo se
i ledovým vínĤm, která jsou svČží
a Ĝízná, a ostatním sladkým vínĤm
v kategorii Beerenauslese, Ausbruch
a Trockenbeerenauslese, ta se jeví
velmi plnČ a ušlechtile, s vysokým
obsahem zbytkového cukru.
KromČ potenciálu nových vín je
roþník 2018 v Rakousku úspČšným
i z hlediska vývozu do zahraniþí.
ýísla jsou vskutku úctyhodná. Vývoz
rakouských vín totiž proti pĜedchozímu roku zaznamenal narĤst o 6,9 %
o celkovém objemu 52,6 milionĤ
hektolitrĤ vín v hodnotČ 170,3 milionĤ eur. KromČ zemí Evropské
unie pĜispČly významnČ k vývozu
pĜedevším Spojené státy americké
a Kanada, tedy zemČ, ve kterých
obliba špiþkových rakouských vín
dramaticky stoupá. „Rakouská vína
jsou na správné cestČ. Po dobu 15 let
roste každoroþnČ vývoz vín v prĤmČru o 6,5 %. Pokud vytrváme
v naší úspČšné strategii zamČĜující
se na kvalitu, bČhem dalších 5 let
bude každý litr rakouského vína vyvážen se ziskem,“ uzavírá úspČšný
rok Willi Klinger, Ĝeditel organizace
Austrian Wine Marketing Board.

PROSECCO CA‘ NEVA

pravá Italská chuĴ

Kontakt:

info@rd-sro.com

+39 3473212784

@canevaproseccoitaly

www.caneva.wine
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vína mČsíce

V rubrice „Vína mČsíce“ pĜedstavujeme novinky na þeském trhu. Podmínkou zveĜejnČní je kvalita.
Publikována budou vína s hodnocením: dobré, velmi dobré, vynikající. VinaĜi, obchodníci þi dovozci
mohou nominovat jakékoli víno, které je novČ uvádČno na náš trh. Informace na info@w-d.cz.

VINO HORT, PINOT NOIR ROSÉ 2018,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

VINAŘSTVÍ BALÁŽ, SOLARIS 2018,
VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ,
DOLNÍ DUNAJOVICE, MLÝNSKÁ

SvČtlejší rĤžová barva s lososovými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je elegantní a stĜednČ intenzivní,
pĜipomínající zralé þervené bobulové ovoce, smetanu
a tĜešĖová jádra. V chuti je víno harmonické a svČží
a dominují v ní tóny lesních jahod, malin a jahodového
jogurtu. Delší, harmonický závČr.

SytČjší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a divoké, pĜipomínající sušené luþní kvítí, pĜezrálé meruĖky nebo citrusové
plody. V chuti je víno nasládlé, s dominantním projevem kompotovaných broskví, kandovaných pomeranþĤ
nebo manga. StĜednČ dlouhý, sladký závČr.

266 Kč

★★★★★

2019–2020

210 Kč

www.vinohort.cz

C
CANNONBALL, SAUVIGNON BLANC 2016,
SONOMA COUNTY AVA, CALIFORNIA
S
SvČtlejší zelenožlutá barva se stĜíbrnými odlesky a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní, s dominantními
tóny sena, þerstvČ poseþené louky nebo zralých
n
zelených
jablek. V chuti je víno stĜednČ plné a svČží,
z
pĜipomínající
zralé citrusy, citrusovou kĤru a žlutá
p
jablka,
s dotekem minerality. StĜednČ dlouhý závČr
j

5
590 Kč

★★★

2019–2021

★★★

2019–2020

www.vinarstvibalaz.cz

JOSEF DOCKNER, GRÜNER VELTLINER
RESERVE ALTE REBEN 2017,
TROCKEN, WACHAU
SytČjší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a mohutné, pĜipomínající kvČty pivonČk, jableþné pyré nebo restované
mandle, s lehkým dotekem pepĜe. V chuti je víno
plnČjší, se svČží kyselinou, pĜipomínající sušená jablka,
citrusovou kĤru, bílý pepĜ nebo hroznovou šĢávu.
Delší, harmonický závČr.

290 Kč

www.californianwines.eu

★★★★

2019–2024

www.dockner.cz

LES JAMELLES, MALBEC 2017,
PAYS D’OC IGP

ZD NĚMČIČKY, MUŠKÁT MORAVSKÝ 2018,
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším okrajem a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je stĜednČ
intenzivní a vyzrálé, pĜipomínající zralé ostružiny, þerné
tĜešnČ nebo švestky, s lehkým dotekem kouĜe. V chuti je
víno stĜednČ plné a svČží a najdeme v ní tóny zralých tĜešní, kompotovaných višní a sušených švestek, s dotekem
tabáku. StĜednČ dlouhý, svČží závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva s rĤžovými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma je intenzivní, þisté a odrĤdovČ typické, pĜipomínající bílé kvČty, zralé pomeranþe,
žlutá jablka a muškáty. V chuti je víno pĜíjemnČ svČží
a lehké a dominují v ní tóny zralých jablek, pomeranþĤ
a bílých kvČtĤ. StĜednČ dlouhý, minerální závČr.

180 Kč

★★★★

2019–2022

157 Kč

www.vinum-bonum.cz

★★★★

2019–2020

www.zd-nemcicky.cz

CASTRA RUBRA, DOMINANT SYRAH
& CABERNET SAUVIGNON 2012, PGI
THRACIAN LOWLANDS

CAPDEVILLA PUJOL,
C
CAVA RESERVA 2015 BRUT NATURAL
C

SytČjší granátovČ þervená barva s širším okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické,
s dominantním projevem, pĜipomínající ovocné džemy,
povidla nebo spálené dĜevo. V chuti je víno elegantní,
stĜednČ plné a lehce nasládlé a dominují v nČm tóny
kĤže, þerného þaje, ostružin a þerných moruší. StĜednČ
dlouhý, elegantní závČr.

SytČjší
slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a stĜedS
nČ
n intenzivní hrubší perlení. Aroma je stĜednČ intenzivní
a typické, pĜipomínající pĜezrálá žlutá jablka, sušené
broskve
nebo napĜíklad luþní kvČty. V chuti je víno lehké
b
a svČží, s pĜevládajícími tóny zralých citrusových plodĤ
a zelených jablek a lehkým dotekem kvasnicového
podtónu.
StĜednČ dlouhý, minerální závČr.
p

229 Kč

★★★★

2019–2021

www.vinabg.cz
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255 Kč
2

★★★

2019–2021

www.orovino.cz

Legenda:

★★★★★

vynikající
až výjimeþné

★★★★

velmi
dobré

★ ★ ★ dobré

Bílá vína

Doporuþená doba konzumace

podprĤmČrná / vadná vína
★ ★ / ★ (tato vína nejsou publikována)
ýervená vína

RĤžová vína

V
VILLA VALENTINA, PINOT GRIGIO 2017,
T
TERRE SICILIANE IGT

FEUDO ARANCIO,
INZOLIA SICILIA DOC 2017

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní
a harmonické, pĜipomínající zralé broskve, nektarinky
nebo
kiwi, s lehkým minerálním podtónem. V chuti je
n
víno
lehþí a svČží a dominují v ní tóny zralých citrusĤ,
v
hrušek
a kiwi, s lehkým herbálním podtónem. StĜednČ
h
dlouhý závČr.

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické,
pĜipomínající sušené citrusové plody, kiwi a marakuju. V chuti je víno stĜednČ plné a svČží, pĜipomínající
pomeranþovou kĤru, skoĜici a grepovou šĢávu. StĜednČ
dlouhý, nahoĜklý závČr.

250 Kč
2

★★★★

2019–2021

185 Kč

★★★

2019

www.chutitalie.cz

www.deyakimpex.cz

VINAŘSTVÍ PIÁLEK & JÄGER, VELTLÍNSKÉ
V
ZELENÉ EXTRA 2018, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Z

VINO HORT, MERLOT ROSÉ 2018,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

SytČjší
slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší
S
viskozita.
Aroma je intenzivnČjší a nazrálé, pĜipomínav
jící
j vaĜené kdoule, nektarinky nebo restované mandle.
V chuti je víno stĜednČ plné a svČží, s dotekem pomeranþové
marmelády, sušených broskví nebo jablek
m
v županu. StĜednČ dlouhý, minerální závČr.

SvČtle starorĤžová barva s þetnými odlesky, stĜední
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a snoubí tóny zralých
lesních jahod a višní s podtóny zemitosti a koĜení.
V chuti je víno stĜednČ plné, pĜíjemnČ nasládlé, pĜipomínající zralé maliny a ostružiny, s lehkým dotekem
citrusové kĤry. Kratší závČr.

2
220 Kč

★★★

2019–2022

236 Kč

www.pialek.cz

★★★

2019

www.vinohort.cz

FLAGSTONE, DRAGON TREE
PINOTAGE-SHIRAZ-CABERNET
SAUVIGNON 2016, W.O. WESTERN CAPE

VÍNO HUBINSKÝ, HUBIŇÁK VELTLÍNSKÉ
ZELENÉ 2017 D.S.C., AKOSTNÉ ODRODOVÉ
VÍNO, SUCHÉ

SytČjší granátovČ þervená barva s širším cihlovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní
a typické, pĜipomínající peþené višnČ nebo švestky,
s dotekem spáleného dĜeva a výrazných animálních
podtónĤ. V chuti je víno stĜednČ plné a srozumitelné
a najdeme v nČm tóny mléþné þokolády, borĤvek a ostružin. StĜednČ dlouhý, strukturovaný závČr.

SytČjší zlatožlutá barva s þetnými odlesky a vysoká
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a komplexní, pĜipomínající zralé bílé broskve, bílý rybíz a hrušky, s výraznou stopou bílého pepĜe. V chuti je víno komplexní
a plnČjší, pĜíjemnČ svČží a dominují v ní tóny sušených
bylin, pepĜe, zralých broskví a nektarinek. Dlouhý,
hĜejivý závČr.

229 Kč

★★★★

2019–2020

257 Kč

www.adveal.cz

★★★★★

2019–2024

www.vinof.cz

VÍNO LÍPA MIKULOV, CHARDONNAY 2017,
V
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, MIKULOV,
P
POD SVATÝM KOPEČKEM
P

VINSELEKT MICHLOVSKÝ, CUVÉE
ŠTYMBERKY 2016, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

SvČtlejší
barva bílého zlata se slámovými odlesky
S
a stĜední viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické,
s pĜevládajícími tóny zralých subtropických
n
plodĤ,
kvasnic a bílé þokolády. V chuti je víno stĜednČ
p
plné
p a svČží, harmonické a pĜevládají v ní tóny zralých
pomeranþĤ,
broskví a grapefruitu, s lehkým minerálním
p
podtónem.
StĜednČ dlouhý, svČží závČr.
p

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým
okrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma
je stĜednČ intenzivní a ovocné, s pĜevládajícími tóny
zralých višní, borĤvek a rybízu, jež doplĖují podtóny
þerného koĜení. V chuti je víno stĜednČ plné a strukturované, pĜipomínající skoĜici, hruškové pyré nebo
sušené švestky. StĜednČ dlouhý závČr.

220 Kč
2

★★★★

2019–2022

www.vinolipa.cz

361 Kč

★★★

2019–2022

www.michlovsky.com
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vína mČsíce

V rubrice „Vína mČsíce“ pĜedstavujeme novinky na þeském trhu. Podmínkou zveĜejnČní je kvalita.
Publikována budou vína s hodnocením: dobré, velmi dobré, vynikající. VinaĜi, obchodníci þi dovozci
mohou nominovat jakékoli víno, které je novČ uvádČno na náš trh. Informace na info@w-d.cz.

VINAŘSTVÍ ROCHŮZ, SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
2018, MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO,
SUCHÉ, BZENEC

VINAŘSTVÍ JIŘÍ KOPEČEK VALTICE,
RULANDSKÉ ŠEDÉ 2015 BARRIQUE, VÝBĚR
Z HROZNŮ, SUCHÉ, NOVOSEDLY, NAD SKLEPY

SvČtlejší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a netradiþní,
pĜipomínající ovocné dropsy, sušený ananas nebo
angrešty. V chuti je víno lehþí a harmonické, s dominantním projevem zralých zelených jablek, jableþné
slupky a jádĜincĤ, s lehkým dotekem broskví. Kratší,
hrubší závČr.

SytČjší zlatožlutá barva s mČdČnými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a mohutné, pĜipomínající smetanu, bílou kávu, sušený žlutý meloun
a ananas. V chuti je víno plné a komplexní, pĜipomínajjící broskvový likér, kandované pomeranþe a þerstvé
byliny, s lehkým dotekem oĜechĤ. StĜednČ dlouhý,
hĜejivý závČr.

169 Kč

★★★

2019

★★★

320 Kč

2019–2021

www.vinumbonum.cz

www.vinarstvirochuz.cz

VINAŘSTVÍ LUDWIG, LUDWIG XX.
FRANKOVKA/ANDRÉ 2018, POZDNÍ SBĚR,
POLOSUCHÉ

RÉVA RAKVICE, SAUVIGNON 2017,
POZDNÍ SBĚR, POLOSUCHÉ,
HORNÍ BOJANOVICE, STARÉ HORY

SytČjší starorĤžová barva s mČdČnými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní, harmonické,
pĜipomínající kompotované jahody, ovocný jogurt nebo
zralé tĜešnČ. V chuti je víno lehþí a pĜímoþaré, pĜipomínající zralé maliny, jahody a tĜešnČ. Kratší, svČží závČr.

SvČtlejší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ typické, pĜipomínající zralý rybíz, angrešty a bílé kvČty,
s lehkým dotekem minerality. V chuti je víno lehþí,
pĜíjemnČ nasládlé a pĜipomíná zralé angrešty, žlutá
jablka nebo kdoule. Kratší závČr.

169 Kč

★★★

2019

199 Kč

www.vinnesklepy.cz

★★★

2019

www.budamont.cz

ZD NĚMČIČKY, TRAMÍN ČERVENÝ 2018,
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO, POLOSUCHÉ

FEUDO ARANCIO,
SYRAH SICILIA DOC 2017

SvČtlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a stĜední viskozita. Aroma je intenzivnČjší, odrĤdovČ typické,
pĜipomínající zralé broskve, nektarinky a rĤže, s lehkým herbálním podtónem. V chuti je víno harmonické,
stĜednČ plné, pĜíjemnČ nasládlé a pĜipomíná pomeranþovou kĤru, zralé grepy, bílé moruše a mandarinky.
StĜednČ dlouhý závČr.

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜímoþaré, pĜipomínající kompotované jeĜabiny, brusinky
a višnČ, s lehkým dotekem þokolády. V chuti je víno
stĜednČ plné a strukturované, pĜipomínající mléþnou
þokoládu, kakao, s dotekem kandovaných švestek
a višní. StĜednČ dlouhý závČr.

157 Kč

★★★★

2019–2020

200 Kč

★★★

2019–2021

www.chutitalie.cz

www.zd-nemcicky.cz

VINAŘSTVÍ ŽEROTÍN, MUŠKÁT MORAVSKÝ
2018, MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO,
POLOSUCHÉ, PETROV, PETROVSKÉ RŮŽENÉ

V
VÍNO
LÍPA MIKULOV, RIESLING 2017,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, MIKULOV,
P
ŠIBENIČNÍ VRCH
Š

SvČtlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší, þisté a odrĤdovČ
typické, pĜipomínající pomeranþové kvČty, sušenou
pomeranþovou kĤru nebo zralé hrušky. V chuti je víno
svČží, harmonické, pĜipomínající citronovou dužinu,
zelená jablka nebo bílé broskve. StĜednČ dlouhý závČr.

SytČjší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vyšší
S
vviskozita. Aroma je intenzivnČjší, harmonické, pĜipomínající
m
lipový kvČt, zralá žlutá jablka, broskve a meruĖky.
V chuti je víno stĜednČ plné a harmonické, lehce
r
nasládlé
n
a pĜipomíná peþený broskvový koláþ, jableþné
pyré
p a sladké koĜení. StĜednČ dlouhý, svČží závČr.

160 Kč

★★★

2019

www.vinarstvi-zerotin.cz
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220 Kč
2

★★★★

2019–2021

www.vinolipa.cz

Legenda:

★★★★★

vynikající
až výjimeþné

★★★★

velmi
dobré

★ ★ ★ dobré

Bílá vína

Doporuþená doba konzumace

podprĤmČrná / vadná vína
★ ★ / ★ (tato vína nejsou publikována)
ýervená vína

RĤžová vína

S
SPIER WINES, CREATIVE BLOCK 3 2015,
C
COASTAL REGION W.O.

VINAŘSTVÍ LUDWIG, MODRÉ HORY ANDRÉ
ROSÉ 2018, POZDNÍ SBĚR, POLOSUCHÉ

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším
S
ookrajem a vysoká viskozita barvící sklenku. Aroma je
iintenzivní a komplexní a najdeme v nČm tóny kakaových
bbobĤ, tabáku, sušených švestek a višní, s dotekem divokéhho koĜení. V chuti je víno plné a komplexní, pĜipomínající
ššvestková povidla, ostružinový džem, hoĜkou þokoládu
nnebo þerstvou kávu. Dlouhý, hĜejivý závČr.

Sytá malinovČ rĤžová barva s mČdČnými odlesky
a nižší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní, pĜímoþaré a ovocné, pĜipomínající zralé maliny a lesní
jahody. V chuti je víno lehké a svČží, korespondující
s aroma a doplnČné o lehký ostružinový podtón.
Kratší, svČží závČr.

579 Kč
5

★★★★★

2019–2025

169 Kč

★★★

2019

www.vinnesklepy.cz

www.zebrawines.cz

K
KATARZYNA
ESTATE, CHEVAL
DE KATARZYNA ROSÉ 2018,
D
THRACIAN VALLEY PGI
T

VINAŘSTVÍ JIŘÍ KOPEČEK VALTICE, PÁLAVA
2017, VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSUCHÉ,
NOVOSEDLY, RŮŽOVÁ HORA

SvČtle starorĤžová barva s lososovými odlesky a nižší
S
vviskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a þisté, pĜipomínající
þerstvé tĜešnČ, þervený rybíz a smetanu. V chuti
n
je
j víno lehþí a svČží, s pikantní kyselinou a dominují
v ní tóny brusinek, malin a tĜešní. Kratší, svČží závČr.

Sytá slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a stĜední viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické,
s výrazným tónem luþního medu, akátu a pomeranþové
šĢávy, s lehkým dotekem rĤžového oleje. V chuti je
víno stĜednČ plné a svČží, lehce nahoĜklé, pĜipomínající
j zralé grapefruity, þerstvé liþi nebo þervená jablka.
Kratší závČr.

199 Kč
1

★★★

2019

275 Kč

www.prowine.cz

VINAŘSTVÍ NEPRAŠ & CO., MAIDENSTEIN
V
SAUVIGNON BLANC 2017, POZDNÍ SBĚR,
S
SUCHÉ, PAVLOV, U BOŽÍCH MUK
S
SvČtlejší
zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vyšší
S
viskozita.
Aroma je intenzivnČjší, þisté a odrĤdovČ
v
typické,
pĜipomínající zralý þerný rybíz, meruĖku
t
a þerstvČ rozkvetlou louku. V chuti je víno stĜednČ
plné
p a svČží, vyvážené a pĜipomíná zralé angrešty, bílé
broskve
a zralé pomeranþe, s pĜíjemným minerálním
b
podtónem.
Dlouhý, svČží závČr.
p

290 Kč
2

★★★★★

2019–2024

★★★

2019–2020

www.vinumbonum.cz

BADET CLÉMENT & CIE, RÉVÉLATION
CHARDONNAY 2017, IGP PAYS D’OC
SytČjší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní, s naprostou pĜevahou sudových tónĤ, pĜipomínající smetanu, vanilku
a bílou þokoládu, s lehkým dotekem zralých broskví.
V chuti je víno stĜednČ plné a nasládlé, svým charakterem kopírující aroma. StĜednČ dlouhý závČr.

230 Kč

www.vinarstvinepras.cz

★★★

2019–2020

www.terra-vina.cz

VILLA VALENTINA, IL CLASSICO ROSSO
2015, TERRE SICILIANE IGT

SENSI, SANGIOVESE ANNIVERSARY
EDITION
2015, TOSCANA IGT
ED

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým okrajem
a vyšší viskozita barvící sklenku. Aroma je intenzivnČjší,
harmonické a nazrálé, pĜipomínající sušené þervené bobulové
ovoce, višĖové pecky nebo þajové listy. V chuti
b
je
j víno nasládlé, stĜednČ plné a pĜipomíná višnČ a ostružiny, s podtónem kandovaných þervených pomeranþĤ
a skoĜice. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

S
Sv
SvČtlejší
granátovČ þervená barva s širokým cihlovým
ok
ok
okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní
v
a velmi
nazrálé, pĜipomínající spálené dĜevo, kĤži, suš n švestky nebo tĜešĖová jádra. V chuti je víno lehþí
še
šené
a oovocné, s dominantním projevem þerného peckového
ov
ov
ovoce
a trnek. Kratší, svíravý závČr.

290 Kč

★★★

2019–2022

www.deyakimpex.cz

399
3 Kč

★★★

2019

www.adveal.cz
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WEINGUT TAUBENSCHUSS
PěEDSTAVUJE GRÜNER
VELTLINER GROSSE RESERVE
MX ALTE REBEN 2015
VinaĜství Taubenschuss z Poysdorfu, oblasti Weinviertelu,
pĜedstavuje noblesní a ušlechtilý Grüner Veltliner Grosse Reserve
2015. Víno pochází z viniþní tratČ, která se pyšní stáĜím keĜĤ
62 let. SbČr probíhá výhradnČ ruþnČ,
mošt následnČ spontánnČ kvasí
a dále zraje ve velkých dubových
sudech, kde leží po dobu 30 mČsícĤ.
Vzniká tak komplexní víno s velkým
potenciálem zrání.
Nejen toto, ale i další vína
z produkce vinaĜství Taubenschuss
bude možné ochutnat již v kvČtnu
na galadegustaci spoleþnosti
Wine4you, která probČhne
22. kvČtna v hotelu Jalta v Praze.
Více na informací na
www.wine4you.cz

VYZKOUŠEJTE JEDINEýNÉ
MIONETTO CARTIZZE
Ochutnejte výjimeþné Prosecco nejvyšší apelace DOCG. Toto
lehké šumivé víno se vyznaþuje svČží a dobĜe vyváženou chutí, má plné aroma, které kombinuje svĤdné tóny jablek, hrušek
s náznaky citrusĤ a glazovaných mandlí. Jemné intenzivní
perlení doplĖují elegantní zlatavé odlesky. Ideální teplotou pro
podávání je 6 až 8 °C. Šumivé víno pochází z limitované edice
a vyrábí se z hroznĤ výhradnČ pČstovaných na vrchu Cartizze
u italského Valdobbiadene.
Mionetto Cartizze je dostupné na www.osobnivinoteka.cz.
E-shop nabízí celou Ĝadu domácích i zahraniþních šumivých
vín, Prosecco, šampaĖské þi napĜíklad španČlskou Cavu.
S výbČrem radí trojnásobný mistr ýeské republiky
v sommelierství David Král.

DEGUSTAýNÍ VEýERY
VE VINAěSTVÍ PIÁLEK & JÄGER
VinaĜství Piálek & Jäger, které je
na tuzemském trhu známo pĜedevším špiþkovými znojemskými
víny, nabízí novČ také gastronomické zážitky ve formČ snoubení vína
a jídla, které si lze užít v nových
sklepních prostorách vinaĜství.
Všechny pokrmy jsou ve vinaĜství
pĜipravovány pĜímo samotnými
vinaĜi, což zajišĢuje harmonické
snoubení degustaþního menu s ocenČnými víny vinaĜství. SkvČlou
volbou je napĜíklad medailový
Ryzlink rýnský 2018 VOC, se kterým obdrželo vinaĜství titul „The
best national producer“ na soutČži
AWC Vienna 2018.
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CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK
ESSENTIEL BLANC DE BLANCS
Spoleþnost Premier Wines pĜedstavuje žhavou novinku mezi šampaĖskými
víny, kterou je Champagne Piper-Heidsieck Essentiel Blanc de Blancs. Víno
je vyrobeno výhradnČ z odrĤdy Chardonnay a pro jeho výrobu je využito 35 %
rezervních vín. Díky prodloužené dobČ zrání na kalech (36 mČsícĤ) a nízké
dosáži je dosaženo velmi komplexního a elegantního projevu tohoto šampaĖského. Essentiel Blanc de Blancs se vyznaþuje ušlechtilým aroma citronové
kĤry, briošky a minerality. V chuti je víno plnČjší, s velmi delikátním perlením,
s tóny þerstvých mirabelek, hrušek a pikantním koĜenitým podtónem.
Objednávejte na www.1er.cz.

PRIVÁTNÍ VINOTÉKY

BOHEMIA SEKT
PRESTIGE CHARDONNAY
JednoodrĤdové sekty jsou jedineþné tím, že nic neskrývají –
naplno v sobČ odhalují ušlechtilý charakter odrĤdy, ze které
se rodí. Vychutnejte si požitek z Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay, sektu typu Blanc de Blancs pĜipravovaného
tradiþní metodou kvašením v láhvi.
Sekt zaujme na první pohled svou zlatavČ žlutou barvou
a jemným perlením, které tvoĜí po obvodu hladiny bohatou
korunu. VĤnČ je elegantní, s bohatým aroma citrusového a sadového ovoce, v pozadí s tóny bílých kvČtĤ. ChuĢ je šĢavnatá,
medovČ hebká, pĜipomínající sušené ovoce, s delším závČrem.
Tento jedineþný sekt vzniká tradiþní metodou kvašením v láhvi s dobou ležení na kvasinkách 15–18 mČsícĤ. Pro svou výjimeþnost již získal Ĝadu ocenČní a je také zaĜazen do prestižní
kolekce Perly Evropy, výbČru nejlepších sektĤ a šumivých vín
z nejznámČjších vinaĜství starého kontinentu.
Více informací na www.osobnivinoteka.cz

Spoleþnost INTERIA projektuje, vyrábí a montuje
privátní vinotéky – nejen ze dĜeva.
Výroba: INTERIA Znojmo s.r.o., 671 51 ŽerĤtky 57
Kontakt: +420 603 213 222, info@interiaznojmo.cz
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OBJEVTE NEJKRÁSNċJŠÍ
ZAHRÁDKY V PRAZE
Oslavte pĜíchod jara v proslunČných zahrádkách restaurací Kalina
Kampa a Kalina Anežka. ObČ restaurace nabízí nezamČnitelnou atmosféru a špiþkovou gastronomii šéfkuchaĜe Mirka Kaliny v doprovodu
vynikajících vín. Rezervujte na www.kalinarestaurant.cz.

VINAěSTVÍ VÁCLAV
PěEDSTAVUJE
VÍNA ROýNÍKU 2018
Mladé butikové vinaĜství Václav
z Hustopeþí ve Velkopavlovické
vinaĜské podoblasti uvede letos
na trh již þtvrtý produkþní roþník
svých vín. Ta doprovodí upravená
ambaláž a etiketa, znázorĖující
symbol orchideje, jež se vyskytuje
v katastru vinaĜské obce KurdČjov,
kde má vinaĜství své vinice.
PĜestože je vinaĜství Václav
pomČrnČ mladé, hospodaĜí
výhradnČ na vlastních
vinicích v unikátním terroir,
který je pĜedpokladem pro
výrobu kvalitních vín.
PrávČ symbol orchidejí
na etiketách vyjadĜuje
jedineþnost tČchto vín
ze speci¿ckých poloh
v KurdČjovČ.
První vína roþníku
2018 budou na trh uvedena
na pĜelomu kvČtna
a þervna. Objednávejte
na webu vinaĜství
nebo u partnerĤ
www.vicom-vino.cz.
www.vinarstvivaclav.cz

VINNÝ DģM BZENEC NABÍZÍ ŠPIýKOVÉ SUDY I ENOLOGII
Nejen 4 miliony litrĤ vína vysoké kvality z moravských
hroznĤ a z dovozu, ale i kompletní servis pro vinaĜe
nabízí ve svém moderním provozu bzenecké vinaĜství
Vinný dĤm. To je totiž také výhradním dovozcem
francouzských a italsko-rakouských sudĤ od renomovaných bednáĜství. Zastoupení pro ýeskou i Slovenskou
republiku zahrnuje znaþky, jako je Mercier, Tonnelerie
Baron þi Veneta Botti. Na objednávku lze vinaĜĤm nabídnout kompletní portfolio sudĤ z rĤzných typĤ dĜeva
a objemu dle poptávky. Novinkou v nabídce jsou sudy
s oznaþením JABB (Just a breath on barrels), které se
vyznaþují vysoce prodyšným materiálem zadního þela.
Díky odlišným vlastnostem od standardních sudĤ lze
v tČchto sudech snadnČji kontrolovat zrání vína. Vinný
dĤm souþasnČ zastĜešuje enologický servis pro vinaĜe.
Zakoupit zde lze veškerý sortiment enologických
produktĤ ¿rmy LAFFORT a IOC þi korky Mercader.
www.vinnydum.cz, www.facebook.com/vinnydum.cz
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11. ROČNÍK OBNOVENÝCH SLAVNOSTÍ

POD KARLOVÝM MOSTEM
NA HL A DI N Ě V LTAV Y

S VA T OJ Á N SK É SL AV NO S T I

15 5 2019
BAROKNÍ SPEKTÁKULUM NA VLTAVĚ
Poznejte kouzlo staré Prahy
Úte r ý 14. k vě t na

14.0 0–18.0 0 / H A L ŠTATSKO-BENÁTSK É ODPOLEDNE (HERGE T OVA CIHEL N A)
18.0 0 / MŠE SVATÁ V KOST ELE SV. FR A N T IŠK A Z A SSISI (K Ř I Ž OV N ICK É N Á M.)

St ředa 15. k vě t na

14.30 / SL AVNOSTNÍ ZDOBENÍ KONÍ (HR A DČ A NSK É NÁ M.)
16.45 / ŽEHNÁNÍ KONÍM A JEZDCŮM (HR A DČ A NSK É NÁ M.)
17.30 / SL AV NOST NÍ MŠE SVATÁ V K AT EDR Á LE SV. VÍ TA , VOJ T ĚCH A A VÁCL AVA
18.45 / SVAT OJÁ NSK É PROCESÍ NA K A R LŮ V MOST
20.0 0 / R EGATA L ODÍ, SESKOK PA R A ŠU T IST Ů, PL AV B A O T UŽIL CŮ (K A R LŮ V MO S T )
20.30 / Z ÁV ĚR EČNÁ POBOŽNOST PŘ ED KOST ELEM SV. FR A N T IŠK A (K Ř I Ž OV N ICK É N Á M.)
2 1.0 0 / KONCERT NA HL A DINĚ VLTAV Y POD K A R L OV Ý M MOST EM
2 1.55 / BA ROK NÍ OHŇOST ROJ

www.navalis.cz
Partnerství

Spolupořadatel

Mediální partnerství

Záštity

Partneři
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Degustační večer
s Château La Conseillante
Středa 17. dubna byla skutečným svátkem pro milovníky vín z oblasti Pomerolu.
Do Prahy totiž přijel pan Bertrand Nicolas, spolumajitel věhlasného vinařství Château
La Conseillante. Společně s enoložkou vinařství, paní Marielle Cazaux, prezentoval svá
vína v apartmentu Bellevue, V Celnici, který patří organizátorům tohoto výjimečného
večera a specialistům na ikonická francouzská vína, společnosti Merlot d’Or.
Conseillante je pomČrnČ mladá Ĝada vín,
která byla poprvé vypuštČna na trh v roce
2007. Vína jsou pochopitelnČ založena
na hroznech z mladších vinic a jejich složení pĜedstavuje z 90 % Merlot a z 10 % Cabernet Franc. I z toho dĤvodu jsou velmi
ovocná, šĢavnatá a energická a skvČle pĜipravená k pití již pár let po sklizni. Ve vertikální degustaci byly pĜedstaveny 3 roþníky,
konkrétnČ 2015, 2014 a 2012. Roþník 2015
ukázal skvČlou zralost s bohatým ovocným
projevem a hebkým tĜíslem. Roþník 2014
pĤsobil sice ve vĤni uzavĜenČji, ale na patĜe
velmi elegantnČ a ra¿novanČ, s vyšší kyselinou a pevnČjším tĜíslem. KoneþnČ Duo de
Conseillante 2012 ukázalo, že i druhá vína
umí skvČle vyzrávat. Víno s komplexním
projevem, výbornČ zakomponovaným dĜevem a dlouhým závČrem bylo perfektnČ
pĜipraveno k pití. Není náhodou, že vysoká obliba tČchto cenovČ pĜístupnČjších vín
stoupá. „Cílem Duo de Conseillante je zachovat styl velkých vín Château La Conseillante, proto do tČchto druhých vín pĜidáváme i þást sudĤ prvního vína, a to zejména
odrĤdy Cabernet Franc,“ komentoval vína
pan Bertrand Nicolas.
Marielle Cazaux a Bertrand Nicolas

C

hâteau La Conseillante patĜí bezpochyby k nejužší špiþce producentĤ
vín v apelaci Pomerol. Ochutnat tato
noblesní a dlouhovČká vína, která v Bordeaux na pravém bĜehu Ĝeky Dordogne
vznikají, je vždy výjimeþným zážitkem.
O to výjimeþnČjší byla vertikální degustace
a následná degustaþní veþeĜe v apartmentu
Bellevue v Praze, ve které spoleþnost Merlot
d’Or pĜipravila za úþasti pĜedstavitelĤ vinaĜství srovnání nČkolika vynikajících roþníkĤ
minulé dekády a která dokonale ukázala
potenciál a ušlechtilost tČchto vín. Vertikální
degustaci zahájil sám pan Bertrand Nicolas,
který je od roku 1871 již 5. generací pĤso34 | WINE & Degustation

bící na Château La Conseillante spoleþnČ
s jeho rodinou. Synonymem vín z Pomerolu
je pochopitelnČ odrĤda Merlot, ta zde tvoĜí
80 % z celkové produkce a je vysázena výhradnČ na jílovitých pĤdách. Zbylých 20 %
poté tvoĜí na stČrkových pĤdách vysázený
Cabernet Franc.
Na úvod byla ve vertikální degustaci pĜedstavena Ĝada vín Duo de Conseillante, tedy
„druhá“ vína z produkce Château La Conseillante. PĜestože vína s oznaþením Duo de
Conseillante nedosahují takové koncentrace
a ušlechtilosti jako vína Château La Conseillante, mají rozhodnČ co nabídnout. Duo de

Následovala degustace oþekávaných vín
Château La Conseillante, které se ujala
souþasná enoložka vinaĜství, paní Marielle
Cazaux. Vína byla srovnávána ve 4 roþnících a pochopitelnČ byla o poznání strukturovanČjší, robustnČjší a ušlechtilejší. Spoleþným rysem vín La Conseillante napĜíþ
roþníky byl témČĜ sametovČ hebký a elegantní projev. Roþník 2015 ukázal skvČlou
koncentraci a plnost s bohatou ovocností
a koĜenitostí a slibuje skuteþnČ velký potenciál. Následoval roþník 2011, který je
znatelnČ pĜístupnČjší z hlediska pitelnosti,
s velmi harmonickým a již patrným vyzrálejším projevem a lehkými podtóny lanýžĤ.
Výjimeþným zážitkem bylo víno z roþníku

Inzerce

2008, které bylo, navzdory svému vČku,
velmi šĢavnaté a kompaktní, kombinující
svČžest a zralost s pevnou strukturou taninĤ, a je teprve na poþátku své láhvové zralosti. Roþník 2007 byl posledním vzorkem
vertikální degustace, který naopak pĤsobil
proti roþníku 2008 o poznání vyzráleji, s již
velmi dobrou pitelností a s projevem sušených švestek a ušlechtilých terciárních tónĤ
kĤže a cedrového dĜeva.

1999 Cru Classé ze Sauternes, které spoleþnČ s dezertem skvČle završilo degustaþní veþer s víny Château La Conseillante.

Vertikální degustace uzavĜela první þást
veþera, na kterou navazovalo degustaþní
menu pod taktovkou mladých hostujících
kuchaĜĤ Richarda Bielika a Živanoviüe
Nebojšy z projektu Balance | A Harmony
of Flavours. BČhem veþeĜe byla souþasnČ podávána vína z výjimeþných roþníkĤ,
která se ve vertikální degustaci nevyskytla
a která byla ra¿novanČ snoubena s tradiþní
gastronomií v moderním podání. SkvČlou
kombinací bylo Château La Conseillante
2016, mimochodem témČĜ bezchybné víno
se skvČlým potenciálem zrání, ve spojení
s kachními srdíþky s chĜestem a hnČdým
máslem. Delikátním a velmi ra¿novaným
snoubením byl hlavní chod v podobČ jehnČþího masa s espumou z máty a Château
La Conseillante 2005, které bylo v naprosto
fantastické kondici. Aristokratický projev
þerného ovoce, cedrového dĜeva a lanýžĤ
skvČle doprovodil jehnČþí maso. Vrcholem
degustaþní veþeĜe bylo Château La Conseillante 2000 magnum, které bylo podáváno
v kombinaci s variací sýrĤ. Ušlechtilé, strukturované a vyzrálé víno s dominantními
tóny sušených peckovin, podhoubí, minerality a tabáku doprovodilo jemný sýrový talíĜ
a potvrdilo potenciál mimoĜádného roþníku.
Nelze opomenout ani sladkou teþku v podobČ sladkého vína, Château de Rayne Vigneau

Te x t a f o t o : V á c l a v Ti c h oĖ

Degustace portfolia vín z produkce svČtoznámého vinaĜství Château La Conseillante naplnila veškerá oþekávání a potvrdila,
že odrĤda Merlot dává pĜedevším v apelaci
Pomerol jedna z nejunikátnČjších a nejra¿novanČjších vín svČta.

Menu La Conseillante
Listové tČsto | Houby
Špenát | Jablko
Champagne Louis Roederer
***
Lokše | Husí játra | Jablko
Šalotka | Petržel
Duo de Conseillante 2015
***
Kachní srdce | Bryndza
Topinambur | ChĜest | HnČdé máslo
Château La Conseillante 2016
***
JehnČþí | ýesnek | Citrón
Hrášek | Máta
Château La Conseillante 2015
***
Variace sýrĤ | Brioshka
Château La Conseillante 2000
magnum
***
Mango | Maracuja | Kokos
Kešu | ýokoláda
Château Rayne Vigneau 1999
Cru Classé Sauternes
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Bourgogne v Kalina Kampa
V rámci jedné z nejzajímavějších vinařských akcí letošního roku –
Bourgogne Millésimes – se v restauraci Kalina Kampa na degustační večeři
představila čtveřice špičkových vinařů z oblasti Bourgogne. Z Chablis přijel
Thomas Pico, z Vézelay Valentin Montanet, z Meursault Patrick Essa
z Gevrey-Chambertin dorazila charismatická Alexandrine Roy.

V

ybrané chody pĜipravil Mirek Kalina a jeho tým a o snoubení s víny
se postaral Jan ýejka ze spoleþnosti AD VIVUM. Vynikající pokrmy a skvČlá
vína, navíc prezentovaná samotnými vinaĜi,
je rovnice, která dává vČtšinou skvČlý výsledek, navíc v pĜíjemném prostĜedí restaurace Kalina Kampa. Celkový dojem byl navíc umocnČn sklenicemi Riedel, které jsou
speciálnČ navrhované pro konkrétní odrĤdu, a v rámci degustace se podávala i ruþnČ
stáþená minerální voda Krondorf.
Aperitivem byl Crémant de Bourgogne
Blanc de Blancs Extra Brut, Domaine
Chermette, pĜíjemné svČží víno s brilantní
HovČzí tartar, pČna z pepĜe, kapari a bramborové chipsy
36 | WINE & Degustation

kyselinou a šĢavnatými, ovocnými tóny.
Toto šarmantní víno jsme navíc degustovali
na zahrádce restaurace Kampa s výhledem
na Vltavu, KarlĤv most a Pražský hrad.
ChĜest, jahody, pistácie a kozí sýr byl první chod, ke kterému se podávalo bílé víno
2017 Domaine de la Cadette Vézelay La
Chatelaine. Apelace Vézelay má podobné
podmínky jako necelých padesát kilometrĤ vzdálené Chablis a i odrĤda je stejná –
Chardonnay. Víno bylo šĢavnaté, s ovocnou kyselinou a pĜíjemnou minerální strukturou. PĜestože nezrálo v sudu, byla ve vĤni
i v chuti delikátní koĜenitost. Velmi dobrá
kombinace s pĜedkrmem.
Druhý chod byl uzený pstruh, rösty, hrášek a kĜepelþí vejce a k tomu dvojice vín
ze Chablis od Thomas Pico. Nádherný
kontrast mezi Chablis Village a Chablis
Premier Cru. 2016 Domaine Pattes Loup
Chablis Vent d’Ange bylo šĢavnaté, minerální, s pulzující kyselinou a pikantní slaností. 2015 Domaine Pattes Loup Chablis
1er Cru Butteaux bylo naproti tomu jednoznaþnČ korpulentnČjší, postavené na tónech
dĜeva, vanilky, exotického ovoce a másla.
Chablis Vent d’Ange byl rozhodnČ dĤstojný partner pĜi snoubení s uzeným pstruhem,
ale Chablis 1er Cru Butteaux svým zráním
v dubovém sudu a tóny dĜeva a dýmu byl
jednoznaþnČ volbou veþera – excelentní
snoubení!!!
Následující chod byl telecí brzlík, vajeþné
nudle, lišky a telecí juice a k nČmu ušlechtilá vína z Domaine Buisson-Charles 2017

Mléþná jehnČþí plec, smrže, fava fazole a bramborová pusinka

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Romanée a 2016 Meursault 1er Cru Les Bouches-Chères. Vína si byla v mnohém podobná
a bylo možné pozorovat rukopis vinaĜe, ale
zároveĖ nuance obou terroir. Chassagne
bylo svČží, minerální, koncentrované,
s tóny zralých citrusĤ. Meursault nezapĜel
svou sílu s nádechem sladkého koĜení, slaného karamelu, dĜeva a zavaĜených rynglí.
S charakteristickou výrazností brzlíku si famóznČ poradila obČ vína, i když Meursault
byl o nČco úspČšnČjší.
HovČzí tartar, pČna z pepĜe, kapari a bramborové chipsy si Ĝíkaly o víno ponČkud ra-

zantnČjší a myslím, že 2017 Domaine de la
Cadette Bourgogne Rouge Champs Cadet
nebyla vĤbec špatná volba. Tóny granátového jablka, jadĜince, þerveného rybízu s podtóny peckovin v trochu ĜíznČjším
vyznČní byla trefa do þerného k hovČzímu
tartaru.
Hlavní chod byla mléþná jehnČþí plec,
smrže, fava fazole a bramborová pusinka.
Dvojice þervených vín z Domaine Marc
Roy 2016 Gevrey-Chambertin Vieilles
Vignes a 2016 Gevrey-Chambertin Clos
Prieur jsou ze sklepa Alexandrine Roy,
která byla spolužaþkou Jana ýejky v Beaune. ObČ vína koncentrovaná, ale zároveĖ
elegantní, s tóny zralých bobulí þerveného rybízu a tmavých tĜešní. Clos Prieur
mČlo však o nČco pronikavČjší koncentraci
a pĜíjemnou ¿nesu kĤže a dĜeva v závČru.
Vynikající vína se skvČlým snoubením
k jehnČþí pleci.
Dezert – pralinky plnČné slaným karamelem mČly neobyþejnČ ra¿novanou chuĢ
a bylo tĜeba sáhnout pro víno, které sice
nepochází z Bourgogne, ale k pralinkám
se hodilo výbornČ – Château de Beaulon,
Pineau des Charentes rouge 5 years old.
Burgundská vína jsou elegantní, delikátní a právem patĜí mezi nejvyhledávanČjší
na svČtČ. Pokud k tomu pĜidáte kulináĜské
umČní Mirka Kaliny a pĜíjemné prostĜedí,
osobní úþast vinaĜĤ, pak vám vyjde, že
tady je svČt ještČ v poĜádku.
Te xt a foto: Ivo D voĜ á k

Jan ýejka a Mirek Kalina
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Bourgogne Millésimes 2019
Nově a tentokráte úplně jinak…
V kalendáři většiny vínomilců se objevuje několik významných dní, které většinou
dokážou zastínit i oslavy příchodu slovanských věrozvěstů. A jedním z těchto dní byl letos
26. duben. Nádherný, moderní a designový střešní apartmán Bellevue-Passage v pražské
ulici V Celnici totiž hostil úžasnou degustaci starších ročníků ze slavného Burgundska.

J

eštČ pĜed tím, než se zaþnu rozplývat
nad víny, která se zde prezentovala,
bych rád podotkl, že pokud si domluvíte poþasí, jako to „udČlali“ organizátoĜi
akce, a apartmán se zalije sluncem, ihned
nabydete dojmu, že právČ toto místo je naprosto dokonalé pro poĜádání komornČjších
degustací, které dostávají skoro až nadpozemskou atmosféru.
SkvČlá organizace se ale dala oþekávat,
protože tradice degustací Bourgogne Millésimes byla založena a stále je v režii ¿rmy
Merlot d’Or, specialisty na francouzská
vína, jež v naší republice poĜádá nČko38 | WINE & Degustation

lik skvČlých vinaĜských akcí. A všechny
se dají zaĜadit do kategorie dechberoucí.
I tento rok si tato spoleþnost pĜipravila svá
nejvyhlášenČjší vinaĜství ze svého portfolia a jejich láhve, které již nČkolik let stĜeží
ve sklepích, aby je mohla nabídnout klientĤm v ideální kondici.

riskantní tah, dobrovolnČ si pĜizvat onoho
druhého kohouta na… Tedy do apartmánu.
I proto, že ani druhá ¿rma nechtČla zahálet
a kromČ známých domén pĜedstavila i exkluzivní novinky, jež jsou v hledáþku nejednoho sbČratele po celém svČtČ. A jaké že to
tedy nakonec bylo?

Tentokráte si však pĜipravili i jednu zmČnu.
A to spojení s jinou dovozní ¿rmou, která je
na þeském trhu brána také jako jeden z nejvČtších specialistĤ na francouzská vína,
a zejména na oblast Bourgogne. Firma,
která letošní program obohatila, totiž byla
spoleþnost AD VIVUM. Na první pohled

Stoly byly dČleny dle ¿rmy, tudíž se vyplatilo podívat se na degustaþní karnet a trochu
si dopĜedu pĜipravit plán, podle kterého se
þlovČk bude Ĝídit. Ten bylo možno i hravČ
dodržet, jelikož degustace byla rozdČlena
na dva poloþasy, a hosté se tak rozdČlili
a u žádného ze stolĤ nevznikal hrozen lidí

stále skryta esa v podobČ menších apelací, které již dávno nemohou být oznaþeny
jako ménČ významné.
Domaine de la Cadette, Vézelay
(AD VIVUM)
Vézelay Blanc La Châtelaine, 2017- 90 b.
Bourgogne rouge Garance, 2015- 86 b.
Bourgogne rouge Champs Cadet, 2017- 91 b.
Domaine Pattes Loup, Thomas Pico,
Chablis (AD VIVUM)
Chablis Vent d’Ange, 2016- 90 b.
Chablis 1er Cru Butteaux, 2015- 91 b.
Domaine Billaud-Simon, Chablis
(Merlot d’Or)
Chablis, 2016- 90 b.
Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre,
2016- 92 b.
Domaine de l’Enclos, Chablis
(Merlot d’Or)
Chablis, 2017- 88 b.
Chablis 1er Cru Beauroy, 2017- 90 b.
chtivých vína a zpomalující degustaci. Sever Burgundska letos zastoupila tĜi vinaĜství z oblasti Chablis a každé nabídlo své
základní víno a jedno premier cru. Všechna
spojovala naprostá krystalická þistota aroma i chutí s typickou výraznou a slanou
mineralitou. Také dlouhá dochuĢ a lehká

stopa po zrání na kalech. ProstČ každý vzorek Chablis jako Ĝemen a vybrat si jedno by
bylo skoro nemožné. Jako nejvČtší pĜekvapení si ale dovolím vyzdvihnout vinaĜství
z apelace Vézelay, které se velikánĤm nedaleké oblasti Chablis dokázalo vyrovnat,
a ukázalo tak, že Burgundsko má v rukávu

Slavná oblast pro þervená vína Côtes de
Nuits nechtČla zĤstat ve stínu a díky ikonickým jménĤm, která se pĜedstavila, byla
možnost ochutnat velká a na Pinot Noir
velmi mohutná vína, která však vykazovala klasickou aristokratickou ušlechtilost.
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Navíc podpoĜila i ono známé tvrzení, že
pinoty potĜebují zrát a až s vČkem pak pĜichází jejich opravdové kouzlo a noblesa.
A pokud by to snad nevzbuzovalo dostateþné emoce, byla zde možnost ochutnat
i víno z historicky velmi starého klonu nazývaného Pinot Fin.
Lucien le Moine (Merlot d’Or)
Bourgogne rouge, 2014- 93 b.
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Hauts
Doix, 2012- 96 b.
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers,
2012- 98 b.
Domaine Arnoux-Lachaux (Merlot d’Or)
Bourgogne Pinot Fin, 2014- 90 b.
Vosne-Romanée, 2012- 94 b.
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Proces,
2013- 95 b.
Domaine d’Eugenie (Merlot d’Or)
Vosne-Romanée, 2011- 92 b.
Vosne-Romanée, 2014- 92 b.
Domaine Marc Roy (AD VIVUM)
Marsannay Les Champs Perdrix blanc,
2017- 91 b.
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes,
2016- 91 b.
Gevrey-Chambertin Clos Prieur, 2017- 95 b.
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Jižní þást vinaĜského centra Burgundska,
tedy Côtes de Beaune, je vždy v nelehké
pozici, jelikož musí dokazovat, že jeho jemnČjší, vstĜícnČjší a ovocnČjší projev neznamená, že jsou tato vína nižší kvality než ta
od severního souseda. A také že si zaslouží
stejnou pozornost jako místní úchvatná
bílá vína. Já tedy musím pĜiznat, že letošní
vzorky mČ o tom všem naprosto pĜesvČdþily a þervená vína si mČ naprosto získala.

I pĜesto, že nČkterá ze slavných bílých Meursault byla vĜele a profesionálnČ prezentována svými vinaĜi, kteĜí pĜiletČli speciálnČ
na tuto událost.
Domaine Buisson-Charles (AD VIVUM)
Meursault Vigne de 1945, 2017- 91 b.
Meursault 1er Cru Les Bouches-Chères,
2016- 90 b.
Volnay 1er Cru Santenots, 2016- 88 b.

Inzerce

XTRA

Domaine Jean-Marc Bouley (AD VIVUM)
Pommard, 2014- 90 b.
Pommard 1er Cru Fremiers, 2016- 93 b.
Volnay 1er Cru Les Carelles, 2016- 91 b.
Domaine Tollot-Beaut (Merlot d’Or)
Bourgogne rouge, 2015- 90 b.
Chorey les Beaune, 2016- 92 b.
Aloxe-Corton, 2016- 92 b.
Domaine Matrot (Merlot d’Or)
Bourgogne Chardonnay, 2016- 87 b.
Meursault-Blagny 1er Cru, 2014- 92 b.
Domaine Chavy-Chouet (Merlot d’Or)
Bourgogne blanc Les Femelottes, 2017- 88 b.
Meursault Les Narvaux, 2017- 90 b.
Puligny-Montrachet Les Enseigneres, 2017- 89 b.
Burgundsko má však ještČ jednu þást, která vystupuje ze
stínu slavných jmen a v kategorii „kvalita versus cena“ je
jim již více než rovnocenným partnerem. Na letošní degustaci se potvrdilo, že i oblasti kolem mČst Chalon-sur-Saône a Mâcon ušly velký kus cesty a jejich nČkdy rustikálnČjší projev se velmi uhladil a plnost a sudovost vín
je nahrazena ¿nesou a strukturovaností. Navíc i v tČchto
oblastech jsou výjimeþné vinice, které jsou vlastnČny
jedním vinaĜem, a pár tČchto unikátĤ se objevilo i na této
degustaci.
Château de Fuissé (Merlot d’Or)
Saint-Véran Les Morats, 2016- 87 b.
Pouilly-Fuissé Tête de Cru, 2016- 92 b.
Pouilly-Fuissé Les Combettes, 2016- 93 b.
Domaine de la Ferté (AD VIVUM)
Givry, 2016- 88 b.
Givry 1er Cru Servoisine, 2016- 91 b.
Domaine Vincent Dureuil-Janthail (AD VIVUM)
Rully blanc, 2016- 87 b.
Rully blanc 1er Cru Meix Cadot, 2016- 93 b.
Rully rouge, 2016- 85 b.
Château de Chamirey (AD VIVUM)
Mercurey blanc, 2017- 85 b.
Mercurey blanc 1er Cru La Mission Monopole, 2014- 93 b.
Mercurey rouge 1er Cru Les Ruelles Monopole, 2014- 89 b.
Burgundsko se letos na akci Bourgogne Millésimes odprezentovalo na velmi vysoké úrovni a v tom nejlepším svČtle. A to nejen v tom sluneþním, ale hlavnČ kvalitou všech
vzorkĤ. Další velké pozitivum vidím i ve skvČlé spolupráci
dvou tradiþních a významných dovozcĤ, kteĜí tímto krokem návštČvníkĤm nabídli širší zábČr Burgundska, a zprostĜedkovali tak neopakovatelnou degustaþní zkušenost,
která by se rozhodnČ mČla objevit v degustaþních kalendáĜích i napĜesrok.
Te x t : J a k u b PĜi b y l
F oto: Ar c h i v sp o l eþnosti AD VIVUM

2016

2017

2019

OCENĚNÍ PRO CRYSTALEX

e-shop

www.crystalex.cz
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Mezinárodní veletrh vína
Wine Prague 2019
„Největší vinařská událost roku je za dveřmi.“
M
Mezinárodní
veletrh vína – Wine Prague 2019 – otevře své brány již za několik dnů.
Výstaviště „PVA EXPO PRAHA“ Letňany se ve dnech 28. až 30. května 2019 opět
stane místem zasvěceným vínu, jeho kulturní propagaci a prostorem pro mnoho
obchodních setkání. Celý výstavní prostor je koncipován do jedné haly tak, aby byl
veletrh kompaktnější a přístupnější. Na návštěvníky čeká velmi atraktivní doprovodný program degustací a seminářů a na Wine Prague 2019 opět míří i řada hvězdných
osobností ze všech oborů vinařského světa. To vše jednoznačně napovídá tomu, že
veletrh Wine Prague potvrdí své výsadní postavení největší a nejdůležitější vinařské
akce u nás a současně významného veletrhu vína ve střední Evropě. Wine Prague 2019
b
bude událostí, kterou by si žádný profesionál z oboru ani poučený milovník vína neměl
ne
nechat ujít. Speciálně pro obchodníky s vínem a profesionály z gastronomie přinese Wine
Prag 2019 obrovské množství příležitostí k navazování a rozvíjení obchodních vztahů
Prague
optim
a optimalizaci
jejich portfolií vín či vinných lístků přesně dle jejich potřeb. A to jak z hlediska kvality a stylu nabízených vín, tak z hlediska jejich cenové úrovně. A nelze zapomínat ani
d
na množství dalších
nabízených výrobků a služeb, které s vínem a gastronomií přímo souvisí.

P

oĜadatelem Wine Prague 2019 je, podobnČ jako v pĜedchozích letech, spoleþnost
Yacht, s. r. o., s dlouholetými zkušenostmi s poĜádáním úspČšných výstav a veletrhĤ.
Hlavním mediálním partnerem a spoluorganizátorem tohoto profesionálního svátku vína
je od poþátku þasopis WINE & Degustation.
Veletrh Wine Prague 2019 se koná za podpory VinaĜského fondu ýR a partnery se staly
Asociace sommelierĤ ýeské republiky a spoleþnost Crystalex, která je také hlavním dodavatelem skla, z nČjž se bude na veletrhu degustovat. Již potĜetí je strategickým partnerem
veletrhu také minerálka Korunní, která bude
jako jediná certi¿kovaná minerálka vhodná
k vínu výhradním dodavatelem vody na veletrh Wine Prague 2019.

letrh pĜijeli a strávili zde více než jeden den.
Aktuální informace o jednotlivých vystavovatelích a doprovodném programu naleznete na dalších stránkách v tomto þísle a v té
nejaktuálnČjší podobČ na stránkách veletrhu
www.wineprague.com. VystavovatelĤ i návštČvníkĤ bude letos opČt hodnČ, a i když si
na Wine Prague vymezíte ve svém programu
více dní, základem úspČchu na veletrhu je
dobré plánování schĤzek! Kontaktujte vystavovatele pĜedem a domluvte si schĤzky tak,
abyste svĤj þas na veletrhu využili co nejlépe
a stihli navštívit a ochutnat vše, co potĜebujete. UpozorĖujeme, že nČkteĜí vystavovatelé
pĜiváží skuteþnČ exkluzivní vína a budou þást
svých vín prezentovat pouze klientĤm, kteĜí
budou mít sjednané obchodní schĤzky.

Naplánujte si dobĜe svĤj þas
na veletrhu

Doprovodný program

Atraktivita veletrhu, poþet a úroveĖ vystavovatelĤ a zajímavý doprovodný program jsou
dostateþným dĤvodem, aby všichni, kteĜí
hledají nové kontakty ve svČtČ vína, na ve42 | WINE & Degustation

Souþástí veletrhu je doprovodný program zcela
unikátních degustací, pĜednášek þi prezentací.
Jeho aktuální podobu k datu uzávČrky þasopisu
naleznete v tabulce na následující stranČ, nejaktuálnČjší verzi pak na www.wineprague.com.

Na návštČvníky þekají slavné vinaĜské osobnosti i stovky mimoĜádných vín. Poþet návštČvníkĤ
jednotlivých akcí je limitován. Na degustace je
nutné se vþas zaregistrovat dle pokynĤ, které
najdete pĜímo u konkrétních prezentací na protČjší stranČ. Vaše registrace bude zpČtnČ potvrzena poĜadateli jednotlivých degustací.

Degustaþní sklo
Veletrh Wine Prague 2019 zajišĢuje pro návštČvníky i vystavovatele unikátní servis degustaþního skla. Dodavatelem se stala tuzemská
spoleþnost Crystalex, která pro veletrh Wine
Prague pĜipravila po konzultacích s organizátory þtyĜi rĤzné typy sklenic. Vystavovatelé tak
budou mít na svých stáncích pro návštČvníky
k dispozici sklo vhodné pro vína, která prezentují. NávštČvníci si nebudou žádné sklenky
kupovat u vstupu þi skládat kauci, vhodnou
sklenici k degustaci dostanou pĜímo od vinaĜe
na stánku. Po skonþení degustace þi obchodního jednání mu ji vrátí a na dalším stánku dostanou jiný typ sklenky vhodný pro další víno,
které budou degustovat.

DOPROVODNÝ PROGRAM
VELETRHU WINE PRAGUE 2019
DEGUSTAýNÍ SÁLY
Úterý 28. 5. 2019
Malý sál
10:30–11:30
Castel Freres
(B23)
ěízená degustace spoleþnosti Castel Freres
bude zamČĜena na Grand Cru Classé a Cru
Bourgeois napĜíþ oblastí Bordeaux. Na závČr se mohou úþastníci tČšit na legendu ze
Saint-Julien! Degustací bude provázet pan
Jean-Baptiste Prot.
E-mail: marketa@castel.cz
12:00–13:00
Prowine s.r.o.
(B17)
Spoleþnost Prowine pĜedstaví na Ĝízené
degustaci vyjímeþná vína bulharského
vinaĜství Katarzyna Estate. Toto vinaĜství,
které v sobČ spojuje tradiþní a zároveĖ nejmodernČjší metody výroba vína, pĜedstavuje
v souþasné dobČ špiþku bulharské produkce. Degustaci bulharských vín doprovodí
edukativní výklad o historii bulharského
vinaĜství, které sahá do dávné historie Balkánského poloostrova.
E-mail: prowine@centrum.cz
13:30–14:30
ES-WINES
(B6)
Specialista na španČlská vína, spoleþnost
ES-WINES, pĜedstaví novinku na tuzemském trhu, a sice vína prestižního španČlského vinaĜství Viñedos de Alfaro. V Ĝízené
degustaci budou pĜedstavena špiþková vína
z oblasti La Rioja v rĤzných cenových
a kvalitativních kategoriích.
E-mail: info@es-wines.cz
15:00–16:00
VDP. Die Prädikatsweingüter
Unikátní nČmecké rieslingy a novou klasi¿kaci VDP pĜedstaví v Ĝízené degustaci
ambasador VDP a šéfredaktor polského
þasopisu „Czas Wina”, pan Michaá Bardel.
E-mail: m.bardel@czaswina.pl
16:30–17:30
WINAM s.r.o.
(B28)
Nezávislí vinaĜi Francie v ýeské republice
Slavnostní „coupe de champagne“ pĜi pĜíležitosti zahájení pĜímého prodeje vín francouzských nezávislých vinaĜĤ v ýeské republice
za úþasti zástupcĤ spoleþností WINAM s.r.o.
a France Gourmet Diffusion. PĜedstavení
principĤ Sdružení nezávislých vinaĜĤ Francie,
jejich spoleþného Ĝešení pro e-commerce
a centralizovanou logistickou platformu a pre-

zentace možností pĜímého nákupu jejich vín
prostĜednictvím þeského e-shopu winam.cz.
E-mail:info@winam.cz

Velký sál
11:00–12:00
VinaĜství Piálek & Jäger
Vína do gastronomie
VinaĜství Piálek & Jäger pĜedstaví nový roþník 2018 v ĜadČ Sexenberg a VOC. Degustovány budou také nové roþníky špiþkových
vín zpracovávaných na sudech – Grand
reserva a Grand Veltlín a také raritní Ĝada
Orange. SemináĜ je pĜístupný sommelierĤm,
obchodníkĤm s vínem a dalším zájemcĤm,
kteĜí v oboru s vínem pracují.
E-mail: info@pialek.cz
12:30–13:30
VOC Modré hory
(A18)
Frankovka - královna mezi modrými
odrĤdami
ěízená degustace vinaĜĤ z VOC Modré hory
bude vČnována vínĤm z odrĤdy Frankovka. Úþastníci se mohou tČšit na srovnávací
degustaci frankovek z vČhlasných Modrohorských vinaĜství – VÍNO J. STÁVEK, VinaĜství Horák, VinaĜství Sedláþek, VinaĜství
Jedliþka, VinaĜství Syfany a další.
E-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz
14:00–16:30
Dunajovské kopce – spolek vinaĜĤ (A13)
Degustace RyzlinkĤ vlašských z Dunajovských kopcĤ
Dunajovské kopce – spolek vinaĜĤ je otevĜený spolek vinaĜĤ z obcí BĜezí u Mikulova
a Dolní Dunajovice, kteĜí vyrábČjí víno
z hroznĤ vypČstovaných v katastru právČ
tČchto dvou podpálavských obcí. Základní
myšlenkou pro vytvoĜení spolku byla touha
propojit vinaĜe ze dvou vinaĜských vesnic,
kteĜí þerpají z jedineþného terroir okolních
dunajovských vrchĤ. PĜijćte ochutnat
jedineþné Ryzlinky vlašské z viniþních tratí
obklopujících Dunajovské kopce a poznejte
jednotlivá vinaĜství spolku.
E-mail: info@dunajovskekopce.cz
17:00–18:00
Sdružení maćarských vinaĜĤ
(C12)
V Ĝízené degustaci se pod záštitou ýesko-maćarské obchodní komory pĜedstaví 6 maćarských vinaĜství. Nejen z prestižní oblasti
Vilányi budou svá vína prezentovat zástupci
vinaĜství Bock Estate, Gere Tamás & Zsolt,
Koch, Csányi, Bodri a Lajver Borház.
E-mail: produkce@w-d.cz

StĜeda 29. 5. 2019
Velký sál
11:00–13:30
Consorzio Valpolicella
(C15)
Oblast Valpolicella a její výjimeþná vína:
Valpolicella Superiore DOC, Valpolicella
Ripasso DOC a Amarone della Valpolicella DOCG
Oblast Valpolicella i rĤzné styly vín od špiþkových producentĤ z této oblasti pĜedstaví
ve spolupráci s Consorziem Valpolicella
šéfredaktor þasopisu WINE & Degustation
a držitel titulu Valpolicella Wine Specialist z univerzity ve VeronČ Michal Šetka.
V Ĝízené degustaci budou prezentována
vína odlišných stylĤ s dĤrazem na unikátní,
tradiþní a charakteristický prvek výroby vín
této oblasti – „appasimento“. NávštČvníci
budou mít možnost ochutnat jedna z nejlepších vín v daných kategoriích z rĤzných
þástí nádherné oblasti Valpolicella.
E-mail: produkce@w-d.cz
14:00–16:30
Unie enologĤ
Poznejte velká vína s Unií enologĤ
Zástupci Unie enologĤ ýR v þele se zakladateli spolku pĜedstaví v rámci veletrhu
Wine Prague þinnost unie a její poslání.
K degustaci nabídnou vybraných 8 vín ze
soutČže „Suchá vína online“, která prošla
pĜísnými kritérii nejnároþnČjší soutČže
hodnocení vín v ýeské republice. Jde výhradnČ o bílá a þervená vína se zbytkovým
cukrem do 4 g/l. V rámci prezentace budou
nabídnuta vína napĜíklad z vinaĜství Rodinné vinaĜství Jedliþka BoĜetice, Sonberk,
NOVÉ VINAěSTVÍ, Michlovský, Mádl þi
Rodinné vinaĜství Hrabal.
E-mail: info@unieenologu.cz
17:00–18:00
WINAM s.r.o.
(B28)
Degustace vín francouzských
nezávislých vinaĜĤ
PĜírodní, biologická nebo biodynamická
vína – Vína z trvale udržitelného zemČdČlství – Degustace osobitých a autentických
vín francouzských nezávislých vinaĜĤ
napĜíþ všemi vinaĜskými regiony Francie.
Prezentace Sdružení nezávislých vinaĜĤ
Francie, jejich logistického zázemí v Mâconu a možností pĜímého nákupu jejich vín
prostĜednictvím þeského e-shopu winam.cz.
E-mail: info@winam.cz
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ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATELģ
VÝROBCI VÍNA – ČESKÁ REPUBLIKA
ALIANCE VINAěģ V8

DAVINUS s.r.o.

MILAN SģKAL

www.davinus.cz

www.bonuseventus.cz

DUNAJOVSKÉ KOPCE -

MILAN VAŠÍýEK

A10

A21

www.8v.cz

SPOLEK VINAěģ
ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ
VÍNO KROMċěÍŽ

A25

A13

A10

www.vinovasicek.cz

www.dunajovskekopce.cz
MITOMA VRBICE s.r.o.

A32
FILIP MLÝNEK

www.arcibiskupskevino.cz

A13

A18

www.mitoma.cz

www.¿lipmlynek.cz
BETTINA
LOBKOWICZ

NEZÁVISLÍ
A23

www.lobkowicz-vinarstvi.cz
BMVINAěSTVÍ s.r.o.

www.vinarstvibv.cz
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A19

www.chateaumelnik.cz
B9

www.bmvinarstvi.cz
B/V VINAěSTVÍ a.s.

CHATEAU MċLNÍK

KOLBY

MċLNICKÉ VINAěSTVÍ KRAUS
www.vinarstvi-kraus.cz

A10

www.vinarskaasociace.cz
A21, B21

www.kolby.cz
A26

VINAěI ýR

NOVÉ VINAěSTVÍ

A21

www.novevinarstvi.cz
A19

PATRIA KOBYLÍ, a. s.
www.vinozkobyli.cz

A18

Inzerce

PETR BUNŽA

A11

www.bunza.cz

TEMPLÁěSKÉ SKLEPY
ýEJKOVICE

A28

Přivítejte jaro
s Winestore

www.templarske-sklepy.cz
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.

A8
VAVěÍýEK RODINNÉ VINAěSTVÍ

www.rajhradskeklasterni.cz

A13

www.vavricek.eu
REISTEN

A21, B22
VÍNA HERZÁNOVI

www.reisten.net

A18

www.vinarstviherzanovi.eu
RÉVA RAKVICE s.r.o.

A30
VINAě JIěÍ UHEREK

www.revarakvice.cz

A10

www.vinaruherek.cz
RODINNÉ VINAěSTVÍ
JEDLIýKA BOěETICE

A18

VINAěI HUSTOPEýSKA, z. s.

www.vinoboretice

www.vinarihustopecska.cz

RODINNÉ VINAěSTVÍ KOŠUT s.r.o. A26

VINAěSTVÍ NECHORY

www.kosut.wine

www.vinarstvinechory.cz

RODINNÉ VINAěSTVÍ

VINAěSTVÍ AURORA, s.r.o.

U SAMSONģ

B10

B10

A36

B10

www.vinarstviaurora.cz

www.vinarstviusamsonu.cz
VINAěSTVÍ BALÁŽ
ROMAN KOMAROV-VINAěSTVÍ

A6

A13

www.vinarstvibalaz.cz

www.vinokomarov.cz
VINAěSTVÍ BARAQUE VRBICE
SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH
VINAěģ o.s.

A18

www.vinarstvibaraque.cz
A26
VINAěSTVÍ BENEŠ

www.slovactivinari.cz

A10

www.vinobenes.cz
SEKT JAN PETRÁK

A10
VINAěSTVÍ ýECH

www.sektjanpetrak.cz

A10

www.vinoztvrdonic.cz
SONBERK

A21, B10

Nabídka platí do vyprodání zásob.

VINAěSTVÍ

www.sonberk.cz

FRANTIŠEK HLAVÁý
SPIELBERG CZ spol.s.r.o.

K nákupu balíčku 4 vybraných vín
paštika Melememaso ZDARMA

A10, A26

A13

www.vinohlavac.cz

www.spielberg.cz
VINAěSTVÍ GLOSOVI
SYFANY spol. s.r.o. VRBICE

A18

A25

www.vinarstvi-glosovi.cz

www.syfany.cz
VINAěSTVÍ HORÁK
ŠLECHTITELSKÁ

A18

www.vinarstvihorak.cz

STANICE VINAěSKÁ
VELKÉ PAVLOVICE, a.s.
www.slechtitelka.cz

B11

VINAěSTVÍ ILIAS
www.ilias.cz

A3

OC Kunratice, Dobronická 504, Praha 4

www.winestore.cz
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VINAěSTVÍ
JINDěICH KADRNKA

VINAěSTVÍ MARTIN ŠEBESTA
A13

A13

www.vino-sebesta.cz

VINAěSTVÍ PAVLOVÍN spol.s.r.o.

A17

www.pavlovin.cz

www.vinokadrnka.cz
VINAěSTVÍ MATULA
VINAěSTVÍ KERN

A13

A13

VINAěSTVÍ PETR BAěINA

www.vino-matula.cz

www.vinarstvi-barina.cz

VINAěSTVÍ MIKROSVÍN

VINAěSTVÍ POD HRADEM

A13

www.vinarstvikern.cz
VINAěSTVÍ KLOBÁSA

B10

www.vinarstviklobasa.cz

MIKULOV

A13

www.vinarstvipodhradem.cz

www.mikrosvin.cz
VINAěSTVÍ PěÁTELÉ PAVLOVA

VINAěSTVÍ KNċŽÍ HORA s.r.o.

A26

www.vinarstviknezihora.cz

VINAěSTVÍ MOKRUŠA

A26

www.mokrusa.cz
A13

www.vinarstvi-knourek.cz

VINAěSTVÍ NEPRAŠ & CO

A3

A14

www.vinarstvirochuz.cz

www.vinarstvinepras.cz
VINAěSTVÍ RUDOLF KOŠULIý

VINAěSTVÍ KRIST

A3

www.pratelepavlova.cz
VINAěSTVÍ ROCHģZ

VINAěSTVÍ KĕOUREK

A10

A9

www.vinarstvikrist.cz

VINAěSTVÍ NOSRETI

A24

A13

www.penzion-vinny-sklipek.cz

www.vinarstvinosreti.cz
VINAěSTVÍ SEDLÁýEK

VINAěSTVÍ LEDNICE ANNOVINO
www.vinarstvilednice.cz
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B1

VINAěSTVÍ OBELISK
www.vinarstviobelisk.cz

A5

KURDċJOV
www.vinarstvikvalitne.cz

B10

VINAěSTVÍ SKOUPIL

A10

www.skoupil.com
VINAěSTVÍ ŠOMAN

VINAěSTVÍ U VRBģ
www.uvrbu.cz

A13

VINAěSTVÍ VOLAěÍK

www.vinarstvisoman.cz

www.vinarstvivolarik.cz

VINAěSTVÍ

VINAěSTVÍ VOLAěÍK

ŠTċPÁN MAĕÁK

B10

A26

A29

www.vinnydum.cz
A13

VÍNO BLATEL, a.s.

A26

www.vinoblatel.cz
A21

VÍNO CIBULKA Portz Insel s.r.o.

www.vinarstvivolarik.cz

www.vinarstvi-manak.cz

A12

www.vinocibulka.cz
VINAěSTVÍ VRÁTIL

VINAěSTVÍ TICHÝ

VINNÝ DģM

A13

B10
VÍNO JAN STÁVEK

www.vinarstvivratil.cz

www.vinarstvitichy.cz

A18

www.jstavek.cz
VINAěSTVÍ
ZÁMEýNÍK

VINAěSTVÍ
TUREK & ŠIŠKA

A18

A13

MIKULOV

www.vinozamecnik.cz

www.vinarstvi-turek-siska.cz

A21

www.marcincak.cz
VINIUM a.s.

VINAěSTVÍ U HARMÁýKģ

VÍNO MARCINýÁK

B10

A7
VÍNO PERK

www.vinium.cz

www.vinarstviuharmacku.cz

A4

www.perk.cz
VINNÉ SKLEPY

VINAěSTVÍ U KOSTELA

A26

www. vinarstviukostela.cz

SKALÁK
www.sklepskalak.cz

A26

VÍNO PROKEŠ

A20

www.vinoprokes.cz

PUPITR
z Āeských dubţ
• SpoleĀnost INTERIA zahájila
la výrobu
stojanţ pro kvašení šumivých
vých vín.
• Kapacita pro 120 lahví
t)
(lze vyrobit i pro jiný poĀet)
• Rustikální dub vzduchosuchý.
chý.
• Panty z Āerného polyamidu,
u,
nohy Āerný ertalon Ø40mm.
m.
• Pozinkovaný őetěz pro nastavení
tavení sklonu.

Výroba: INTERIA Znojmo s.r.o., 671 51 Žerţtky 57
Kontakt: +420 603 213 222, info@interiaznojmo.cz

www.interiaznojmo.cz

Interia Znojmo 190x1215.indd 1

INTERIA

Inzerce

18.4.2019 12:06:29
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VINOFOL s.r.o.

A16

www.vinofol.cz
VÍT SEDLÁýEK

CANTINE RUGGIERO

C7

www.vinosedlacek.cz

CESARI GERARDO

C12

www.geretamas.hu

www.cantineruggiero.it
A18

GERE TAMÁS WINERY

C15

HIRSCHMUGL - DOMAENE
AM SEGGAUBERG

www.cesariverona.it

C19

www.hirschmugl-domaene.at
VOC MODRÉ HORY

A18

www.vocmodrehory.cz

CLEMENTI

C15
HUNGEXWIN KFT

www.vini-clementi.com

C12

www.maul.hu
ZÁMECKÉ VINAěSTVÍ
BZENEC s.r.o.

CONSORZIO TUTELA
A26

www.zameckevinarstvi.cz

VINI VALPOLICELLA

C15

KOCH WINERY/ VINART
WINERY

www.consorziovalpolicella.it

C12

www.kochboraszat.hu
ZD NċMýIýKY

A35

www.zd-nemcicky.cz

CRISTIANA BETTILI

C15
LAJVER BORBIRTOK

www.cristianabettiliwines.it

C12

www.lajverwine.com
CSÁNYI PINCÉSZET ZRT.

VÝROBCI VÍNA – ZAHRANIČÍ

C12
PETER ŠýEPÁN VINOVIN

www.csanyipinceszet.hu
BOCK BORÁSZAT

C12

www.vinovin.sk
DOMAINE

www.bock.hu

DE BONAGUIL
BODEGAS ISLA

A34

C5

B8

www.domainedebonaguil.com

RUBINELLI VAJOL

C15

www.rubinellivajol.it

www.bodegasisla.com
ERNESTO RUFFO
BODRI WINERY

C12

C15

SAN RUSTICO

www.ruffovini.com

www.sanrustico.it

GENIESSERHOF

SARTORI CASA

C15

www.bodribor.hu
CA NEVA
www.caneva.wine

C13

HAIMER
www.haimer.at

C20

VINICOLA

C15

www.sartorinet.com

Inzerce
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Inzerce

SESSANTACAMPI

C6

www.sessantacampi.it
TENUTA IL CANOVINO

C19

www.weinhof-scharl.at
C15

www.ilcanovino.it
TERRE DI LEONE

WEINHOF JOSEF SCHARL

WEINHOF KOLLER

C16

www.weinhof-koller.com
C15

DOVOZCI A OBCHODNÍCI S VÍNY

www.terredileone.it
ABA s.r.o.
THEBENER - Devínsky ríbezlák

A33

B24

www.aperittivo.cz

www.thebener.sk
ADVEAL
VALENTINA CUBI

C15

B18

www.adveal.cz

www.valentinacubi.it
ALKONE GROUP
VIGNE MATTE

C14

B29

www.alkone.cz

www.vignematte.it
BARON PHILLIPE
VILLA SAN CARLO

C15

www.villasancarlo.wine
WEINGUT DANIEL JAUNEGG

B18

www.bpdr.com
C19

www.jaunegg.at
WEINGUT EWALD ZWEYTICK

DE ROTSCHILD S.A.

BARTON & GUSTIER

B18

www.baron-gustier.cz
C19

BEVANDE s.r.o.
La GRAPPERIA

www.ewaldzweytick.at

B19

www.bevande.cz
WEINGUT HUMER

B36
CASTEL FRERES

www.weingut-humer.at

B23

www.castel-freres.com
WEINGUT LUDWIG
HOFBAUER

C18

www.weingut-hofbauer.at
WEINGUT NEUSTIFTER

A25

www.davinus.cz
C17

www.weingut-neustifter.at
WEINGUT NORBERT BAUER

DAVINUS s.r.o.

B37

www.theeldoradorum.com

L E T N Í P O Z D R AV
OD SEDLÁKŮ

DENPAP CZECH

Cuvée lehké, svěží a veselé

DEMARA DISTILLERS Ltd.

(mon crémant)

www.bauer-wein.com

B18

B7

Vůně lučních květů a broskví

www.moncremant.cz

doprovází chuť šťavnatých

WEINGUT SCHLOSS
PROSCHWITZ

B25

www.schloss-proschwitz.de
WEINGUT SONNENHUGEL
www.weingut-sonnenhuegel.at

DEYAK IMPEX

jako dlouhá letní noc.

C1

hroznů a melounu.

www.deyakimpex.cz
C21

DOBRÉ PORTSKÉ

B32

www.dobreportske.cz

www.vinarstvisedlak.cz
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ES-WINES

B6

www.es-wines.cz
FELIX SOLIS CZ a.s.

B5

PROWINE s.r.o.

B3

SIGNATURE WINES

B17

www.greekmarket.cz

THOMAS HARDY WINES

VSP VŠENORY s.r.o.

B27

WINAM s.r.o.

B35

B28

www.winam.cz
B18

OSTATNÍ VYSTAVOVATELÉ

www.hardyswines.com
AGENTURA OSMA a.s.

HARMONIA VINI, s.r.o.

B26

www.rynskavina.cz

www.signaturewines.cz
B33

VÍNABG s.r.o.
www.vinabg.cz

www.prowine.cz

www.vinoteka.globus.cz
GREEK MARKET

B2

www.openwine.cz

www.felixsolisavantis.com
GLOBUS

OPENWINE

A8

www.harmonia-vini.cz

THOMAS HINE & C°

B18

B13

www.osma.cz

www.hine.com
ASOCIACE

KAVAKLIDERE CZ - Anatolian Wines

B34

www.kavaklidere.cz
KOLCHIS

www.lajoyaoculta.com
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B16

www.vinazbulharska.com
B15

www.kolchis.cz
LA JOYA OCULTA WINES s.r.o.

TRAKIA WINE s.r.o.

TRON spol. s r.o.

VÍNA Z PORTUGALSKA
www.vinazportugalska.cz

A2

www.sommeliers.cz
B4

www.tronteplice.cz
B14

SOMMELIERģ ýR

BOUTIQUE GURMÁN

C9

www.vemena.cz
B31

BS VINAěSKÉ POTěEBY s.r.o.
www.vinarskepotreby.cz

B30

DOMANSKÝ s.r.o.

C10

MILCOM SERVIS a.s.

A31

www.domansky.cz

www.milcomservis.cz

www.vinojet.cz

GALATEA

OREON TRADING

WINE & DEGUSTATION

GROUP

C8

www.galatea.cz

& MARKETING s.r.o.

A27

C8

VÍNOSERVIS

A1

www.w-d.cz

www.somelierskepotreby.cz
WINTERHALTER

CHOCOME

C2

RAXI

B2

GASTRONOM s.r.o.

www.chocome.cz

www.raxi.cz

www.winterhalter.cz

KARLOVARSKÁ

STÁTNÍ ZEMċDċLSKÝ

ZAHARIEV BARRELS

KORUNNÍ, s.r.o.

A22

www.korunni.cz

INTERVENýNÍ FOND

B20

A15

C22

www.oakbarrels.org

www.szif.cz

PartneĜi veletrhu:

Mediální partneĜi veletrhu:

DĤležité informace
pro návštČvníky
www.wineprague.com
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667, 199 00 Praha 9
Otevírací doba:
28.–29. 5. 2019 od 10:00 do 18:00,
30. 5. 2019 od 10:00 do 17:00
Veletrh Wine Prague je urþen pouze pro
registrované návštČvníky starší 18 let.

• Registrace bude u vstupu ovČĜena
na základČ vyplnČných údajĤ a pĜedložení
prĤkazu totožnosti.
• Cena vstupného je 1 300 Kþ vþetnČ DPH,
v pĜedprodeji (do 24. 5.) 1000 Kþ
• Vstupné bude hrazeno u pokladny
ve vstupní hale v hotovosti.

9
Doprava:
Metro C – zastávka LetĖany
Autobusy þ. 110, 136, 140, 158, 166,
195, 201, 209 – zastávka výstavištČ
LetĖany
PĜímo v areálu výstavištČ je k dispozici
i parkovištČ pro návštČvníky, kteĜí
pĜijedou vlastním vozem.
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Vína veletrhu

9
Na následujících stránkách přinášíme tipy na vína,
která najdete na veletrhu Wine Prague na stáncích
zahraničních vinařů, kteří hledají obchodní partnery.
Vína byla degustována týmem odborníků časopisu
WINE & Degustation, kteří mají velmi dobrý přehled
o nabídce tuzemského trhu, a ohodnocena s ohledem
na jednotlivé apelace a cenové kategorie vín.

28. – 30. 5. 2019
Legenda:
Vynikající
★ ★ ★ ★ ★ až výjimeþné
víno

★★★★

Doporuþená doba konzumace

Stánek:

C34

Dobré víno
★ ★ ★ odpovídající
své kategorii

Velmi
dobré víno

ýíslo stánku, kde bude vinaĜství na veletrhu
Wine Prague 2019 prezentovat svá vína.

Bílá vína
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Jednoduché,
★ ★ korektní víno

ýervená vína

RĤžová vína

Oznaþuje vynikající vína, která odborníky þasopisu zaujala svým stylem
a kvalitou þi vynikajícím pomČrem kvality a ceny v dané kategorii.

Uvedené ceny jsou doporuþené maloobchodní ceny pro koneþné zákazníky v zemích jednotlivých vinaĜĤ.
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PodprĤmČrné
★ víno

WEINGUT NORBERT BAUER,
GRÜNER VELTLINER ALTE REBE 2018,
WEINVIERTEL DAC

Stánek:

B37

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je komplexní a stĜednČ intenzivní, odrĤdovČ typické, pĜipomínající bílý pepĜ a mandle, s dotekem
luþních kvČtĤ a zralých broskví. V chuti je víno komplexní
a plnČjší a dominují v ní tóny zralých broskví, žlutých jablek
a kdoulí, s výrazným minerálním podtónem. StĜednČ dlouhý,
minerální závČr.

8,90 eur

★★★★

2019–2021
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WEINGUT NORBERT BAUER,
RIESLING RIED DIERMANNSEE 2018,
NIEDERÖSTERREICH

Stánek:

B37

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a stĜední viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, pĜipomínající luþní
kvČty, vlhké kameny, mandle nebo zralý žlutý meloun. V chuti
je víno harmonické a vyvážené, stĜednČ plné a pĜipomíná
mango, zralé pomeranþe, broskve nebo pomeranþovou kĤru.
StĜednČ dlouhý závČr.

7,20 eur

★★★★

2019–2021

7 eur

Stánek:

C19

SvČtlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a vyšší viskoz Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ typické, pĜipomínající
zita.
zralé
z
angrešty a broskve, s lehkým dotekem limetové kĤry
a þerstvých bylin. V chuti je víno stĜednČ plné a svČží a dominují
v nČm tóny angreštu a rybízu, jež doprovází podtóny
m
limety
a majoránky. StĜednČ dlouhý závČr.
l

16,50 eur

★★★★

2019–2021

WEINGUT NORBERT BAUER,
CHARDONNAY RIED HAIDBERG 2017,
NIEDERÖSTERREICH
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Stánek:

C19

SvČtlejší vodovČ žlutá barva se zlatými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivní a nabízí tóny broskvového
džemu, žlutých jablek, citronu s dotekem hluchavek. V chuti
je víno svČží a lehþí, s pikantní kyselinou a pĜipomíná zralé
citrusové plody, které doplĖují podtóny physalis a manga.
StĜednČ dlouhý závČr.

10 eur

★★★★

2019–2021

www.jaunegg.at

2019–2044

Stánek:

B37

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a pĜipomíná sušené byliny, žlutý meloun nebo vlašské oĜechy. V chuti je víno stĜednČ
plné, harmonické, lehce nasládlé, pĜipomínající broskvový
džem, oĜechy v medu nebo dobromysl. Kratší závČr.

6,90 eur

★★★

2019–2020

www.bauer-wein.com

WEINGUT DANIEL JAUNEGG,
EICHBERG GRAUBURGUNDER 2017,
SÜDSTEIERMARK

Stánek:

C19

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a stĜední
vviskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a komplexní, pĜipomínnající þerstvé droždí, chlebovou kĤrku nebo sušené broskve.
V chuti je víno stĜednČ plné, s netradiþním divokým projevem,
p
pĜipomínající
spálené dĜevo, kĤži a peþené broskve, s lehkým
dotekem jableþného pyré. StĜednČ dlouhý závČr. Víno doporuþujeme vyzkoušet pĜedevším milovníkĤm pĜírodních vín.

16,50 eur

www.jaunegg.at

WEINGUT DANIEL JAUNEGG,
GELBER MUSKATELLER 2018,
SÜDSTEIERMARK DAC

★★★★

www.bauer-wein.com

www.bauer-wein.com

WEINGUT DANIEL JAUNEGG, RIED
KNILY SAUVIGNON BLANC 2017,
SÜDSTEIERMARK

B37

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a nižší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ typické, pĜipomínající
zralé meruĖky, lipový kvČt nebo zralé nektarinky. V chuti je
víno stĜednČ plné a pĜíjemnČ svČží, pĜipomínající zralé pomeranþe, broskve a mango, s výrazným minerálním podtónem.
StĜednČ dlouhý závČr.

www.bauer-wein.com

WEINGUT NORBERT BAUER,
MISCHATZ VOM ALTEN WEINGARTEN
2018, NIEDERÖSTERREICH

Stánek:

★★★★

2019–2022

www.jaunegg.at

WEINGUT HUMER, CHADONNAY
2018, TROCKEN, NIEDERÖSTERREICH

Stánek:

B36

SvČtlejší slámovČ žlutá barva s þetnými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜímoþaré, pĜipomínající
zralá žlutá jablka, kdoule anebo ryngle, s lehkým hruškovým
podtónem. V chuti je víno svČží, stĜednČ plné a najdeme v nČm
tóny zralých citrusových plodĤ, žlutého melounu a banánu.
StĜednČ dlouhý závČr.

170 Kč

★★★

2019–2020

www.weingut-humer.at
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WEINGUT HUMER, GRÜNER
VELTLINER RIED KRONBERG 2018,
WEINVIERTEL DAC

Stánek:

B36

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ typické, velmi
svČží, pĜipomínající bílé kvČty, pepĜ, zralé bílé broskve anebo
mandle. V chuti je víno pikantní a lehþí a dominují v nČm tóny
bílých tĜešní, bílého rybízu a zelených jablek, s koĜenitými
podtóny. StĜednČ dlouhý závČr.

210 Kč

★★★★

2019–2021
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WEINGUT NEUSTIFTER, GRÜNER
VELTLINER KLASSIK 2018,
WEINVIERTEL DAC

Stánek:

C17

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické, pĜipomínající zralé
banány, broskve nebo žluté melouny. V chuti je víno elegantní
a harmonické a pĜipomíná broskvový koláþ, zralé banány nebo
bílé broskve. StĜednČ dlouhý závČr.

290 Kč

★★★★

2019–2020

190 Kč

Stánek:

C20

SvČtlejší zlatožlutá barva se slámovými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a elegantní, pĜipomínající zralé angrešty, bílé broskve nebo mandarinky, s pĜíjemným
dotekem pepĜe. V chuti je víno stĜednČ plné a elegantní a pĜipomíná jableþné pyré, žluté ryngle nebo banánovou slupku.
Kratší, elegantní závČr.

7,50 eur

★★★

2019–2020

GENIESSERHOF HAIMER,
GELBER MUSKATELLER 2018,
NIEDERÖSTERREICH
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Stánek:

C19

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, nabízející tóny
zralých angreštĤ a rybízu, doplnČné o pĜíjemné podtóny
vanilky nebo smetany. V chuti je víno komplexní a svČží, plnČjší, pĜipomínající þerstvou karambolu, ryngle nebo angrešt,
s dotekem ušlechtilého dĜeva. Dlouhý, hĜejivý závČr.

27 eur

★★★★★

2019–2027

www.weinhof-scharl.at
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2019–2020

Stánek:

C20

SvČtlá barva bílého zlata s lehce narĤžovČlými odlesky
a stĜední viskozita. Aroma je intenzivní, odrĤdovČ typické,
pĜipomínající peþená žlutá jablka, muškáty, bílé kvČty nebo
pomeranþovou kĤru. V chuti je víno lehþí a harmonické,
s dominantním projevem sušeného pomeranþe, krvavého
grapefruitu a sušených jablek. Kratší závČr.

7,00 eur

★★★

2019

www.haimer.at

GENIESSERHOF HAIMER, GRÜNER
VELTLINER RIED NEUDHARTEN
SELEKTION 2018, NIEDERÖSTERREICH

Stánek:

C20

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické, s výrazným
koĜenitým projevem, jež doplĖují podtóny bílých kvČtĤ a zralého žlutého ovoce. V chuti je víno strukturované a stĜednČ
plné, pĜíjemnČ svČží, s dominancí þerstvých kdoulí, karamboly
nebo bílých hroznĤ. Delší, minerální závČr.

9,90 eur

www.haimer.at

WEINHOF JOSEF SCHARL,
SAUVIGNON BLANC AURON 2016,
VULKANLAND STEIERMARK

★★★★★

www.weingut-neustifter.com

www.weingut-neustifter.com

GENIESSERHOF HAIMER, GRÜNER
VELTLINER RIED KIRCHBERG 2018,
WEINVIERTEL DAC

C17

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ typické, pĜipomínající zralé broskve, pepĜ anebo mandle s lehkým dotekem
bílých kvČtĤ. V chuti je víno svČží, s pikantní kyselinou
a pĜipomíná zralé pomeranþe þi grepy s dotekem broskví
a mandarinek. StĜednČ dlouhý, svČží závČr.

www.weingut-humer.at

WEINGUT NEUSTIFTER, GRÜNER
VELTLINER EXKLUSIV RIED
HERMANNSCHACHERN 2018,
NIEDERÖSTERREICH

Stánek:

★★★

2019–2022

www.haimer.at

HIRSCHMUGL-DOMAENE AM
SEGAUBERG, SAUVIGNON BLANC
WIESBERG 2018, STEIERMARK

Stánek:

C19

SvČtlejší barva bílého zlata se zelenými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivnČjší, pĜipomínající angrešty,
hluchavku nebo zralé broskve. V chuti je víno plné a svČží
a najdeme v nČm tóny angreštu, þerného rybízu nebo citrusové
kĤry. StĜednČ dlouhý závČr.

14,50 eur

★★★

2019–2020

www.hirschmugl-domaene.at

HIRSCHMUGL-DOMAENE AM
SEGAUBERG, MUSCARIS 2017,
SÜDSTEIERMARK

Stánek:

C19

SvČtlejší barva bílého zlata se stĜíbrnými odlesky a stĜední
viskozita. Aroma je intenzivní a divoké, pĜipomínající bílé
kvČty, kandované citrony a pomeranþe. V chuti je víno lehþí
a svČží, pĜipomínající žlutá jablka, pomeranþe nebo bílý rybíz.
StĜednČ dlouhý závČr.

14,50 eur

★★★

2019–2020

EWALD ZWEYTICK, K3
WEISSBURGUNDER 2017,
SÜDSTEIERMARK
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Stánek:

C19

SytČjší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a odrĤdovČ typické,
velmi komplexní, pĜipomínající zralé angrešty, þerný rybíz
a ušlechtilé dĜevo, s dotekem þerného koĜení. V chuti je víno
svČží a stĜednČ plné, s dobrou strukturou, pĜipomínající peþené
broskve, ananas nebo žlutý meloun, s pĜíjemnou minerální
stopou. Dlouhý závČr.

55 eur

★★★★★

2019–2026

35 eur

Stánek:

B25

SvČtlá barva bílého zlata se stĜíbrnými odlesky a nižší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a dominují v nČm Àorální tóny,
které doprovází podtón mýdla a þerstvých zralých broskví.
V chuti je víno stĜednČ plné a svČží, pĜipomínající limetovou
šĢávu, zralé pomeranþe þi broskve, s pĜíjemným minerálním
podtónem. StĜednČ dlouhý závČr.

11 eur

★★★

2019–2022

DOMAINE DE BONAGUIL, LES
PARADIS CHARDONNAY 2018,
IGP CÔTES DU LOT
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Stánek:

B25

SvČtlá barva bílého zlata se slámovými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a divoké, pĜipomínající kvČt
lilie, sušené pomeranþe a lehce kompotované jahody. V chuti
je víno harmonické, lehce nasládlé a pĜipomíná kompotované
broskve, meruĖky a nektarinky. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.

14 eur

★★★★

2019–2021

www.schloss-proschwitz.de

2019–2023

Stánek:

B8

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a vyšší
vviskozita. Aroma je intenzivní, nabízející tóny bílé þokolády,
exotických kvČtĤ a pĜezrálých broskví, s lehkým dotekem
animality. V chuti je víno stĜednČ plné a pĜipomíná ušlechtilé
dĜevo, karamel a kompotované meruĖky. StĜednČ dlouhý,
strukturovaný závČr.

21 eur

★★★

2019–2022

www.domainedebonaguil.com

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ,
RIESLING 2018 FEINHERB, VDP
GUTSWEIN, SACHSEN

Stánek:

B25

SvČtlá barva bílého zlata se stĜíbrnými odlesky a stĜední viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a harmonické, pĜipomínající
kvČt lípy, dČtský pudr, žlutý meloun nebo kandované hrušky.
V chuti je víno pĜíjemnČ nasládlé a harmonické a pĜipomíná
jablka se skoĜicí, meruĖkové pyré nebo zralé broskve. Kratší,
harmonický závČr.

13 eur

★★★

2019–2020

www.schloss-proschwitz.de

www.schloss-proschwitz.de

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ,
SCHEUREBETROCKEN 2018, VDP
ORTSWEIN, SACHSEN

★★★★

www.ewaldzweytick.at

www.ewaldzweytick.at

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ,
ELBLINGTROCKEN 2018, VDP
GUTSWEIN, SACHSEN

C19

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se slámovými odlesky a vyšší
viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a komplexní a pĜipomíná Ĝapíkatý celer, kuĜecí vývar a pomelo. V chuti je víno
stĜednČ plné, s výrazným živoþišným projevem, který doplĖuje
podtón peþených broskví a grapefruitu. StĜednČ dlouhý závČr.

www.hirschmugl-domaene.at

EWALD ZWEYTICK, DON’T
CRY SAUVIGNON BLANC 2017,
SÜDSTEIERMARK

Stánek:

WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ,
TRAMINER RIESLING AUSLESE 2017,
VDP GUTSWEIN, SACHSEN

Stánek:

B25

SytČjší zlatožlutá barva se zelenými odlesky a vysoká
viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, pĜipomínající
luþní med, kompotované liþi, pĜezrálé broskve nebo papáju.
V chuti je víno komplexní a sladké, stĜednČ plné a pĜipomíná
meloun Cantaloupe, hrušky Williams nebo liþi, s pĜíjemným
citrusovým podtónem. Delší, harmonický závČr.

29,50 eur

★★★★

2019–2025

www.schloss-proschwitz.de
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WEINGUT SCHLOSS PROSCHWITZ,
GRAUBURGUNDER GG 2017,
VDP GROSSE LAGE, SACHSEN

Stánek:

B25

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky a vysoká viskozita. Aroma je intenzivnČjší a robustní, pĜipomínající propolis,
akátový med, broskvový džem nebo chlebovou kĤrku. V chuti
je víno plnČjší a harmonické a dominují v nČm tóny mandarinek, jablek v županu a grapefruitu. Delší závČr.

25 eur

★★★★
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KLOSTER HEILLIG KREUZ,
SPÄTBURGUNDER 2016 TROCKEN,
VDP ERSTE LAGE, SACHSEN

www.schloss-proschwitz.de
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VILLA SAN CARLO, CAMPO
BIANCO VALPOLICELLA
SUPERIORE DOC 2016

Stánek:

VILLA SAN CARLO, AMARONE
DELLA VALPOLICELLA DOCG 2012

C15

★★★★★

35 eur

2019–2024

★★★

Stánek:



C15
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55 eur
5

50 eur

★★★★★

2019–2031

www.sanrustico.it
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2019–2029

Stánek:

C15

★★★★

2019–2022

www.terredileone.it

Stánek:

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým granátovým
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a mohutné,
pĜipomínající sušené þerné bobulové ovoce, ostružinový
džem, borĤvkový koláþ a karamel. V chuti je víno komplexní,
strukturované a plné, s tóny skoĜice, hĜebíþku, sušených švestek, hoĜké þokolády a kakaa. Dlouhý, elegantní závČr.

C15

SytČjší granátovČ þervená barva s širokým cihlovým okrajem
S
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a harmonické,
ppĜipomínající sušené švestky, ostružiny a borĤvky, s výraznným dotekem kakaa a starého nábytku. V chuti je víno plné
a elegantní, pĜipomínající sušené švestky, ostružiny a moruše,
s lehkým dotekem þervené Ĝepy a kouĜe. Delší závČr.

2019–2022

C15

★★★

T
TERRE
DI LEONE, AMARONE DELLA
V
VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 2010

www.sartorinet.com

SAN RUSTICO, GASO AMARONE
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
DOCG 2012

Stánek:

www.villasancarlo.wine

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší, pĜipomínající sušené
višnČ nebo švestky, s lehkým dotekem ušlechtilého balsamica
a spáleného dĜeva. V chuti je víno stĜednČ plné, velmi ovocné
a je doplnČno o lehký dotek ušlechtilého dĜeva a þokolády.
StĜednČ dlouhý závČr.

18 eur

2019–2024

SytČjší granátovČ þervená barva s širokým cihlovým
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a elegantní,
pĜíjemnČ nazrálé a pĜipomíná ušlechtilé dĜevo, višĖový likér,
þernorybízový džem nebo peþené švestky. V chuti je víno
mohutné a plné a najdeme v nČm tóny sušeného þerného
peckového ovoce, koĜení, kakaových bobĤ a borĤvek.
Dlouhý, hĜejivý závČr.

www.villasancarlo.wine

SARTORI, REGOLO VALPOLICELLA
RIPASSO SUPERIORE DOCG 2016

★★★★★

www.schloss-proschwitz.de

SvČtlejší granátovČ þervená barva s lehkým cihlovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a typické pro danou
kategorii, pĜipomínající sušené ovoce, þerný þaj nebo ušlechtilé balsamico. V chuti je víno komplexní a plnČjší, pĜíjemnČ
svČží a pĜipomíná sušené ostružiny a borĤvky s dotekem
ušlechtilého dĜeva nebo grilovaného masa. Delší závČr.

13 eur

B25

SvČtlejší granátovČ þervená barva s širším cihlovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a odrĤdovČ typické,
pĜipomínající zralé tĜešnČ þi jahody, které doplĖují podtóny pražených oĜechĤ a pepĜe. V chuti je víno elegantní
a sametové, stĜednČ plné, pĜipomínající kandované brusinky,
kvČt ibišku nebo hoĜkou þokoládu, s podtónem kávy. StĜednČ
dlouhý, hĜejivý závČr.

29,50 eur

2019–2024

Stánek:
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VALENTINA CUBI, MORAR
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO DOC 2009

Stánek:

C15

Sytá granátová barva a vysoká viskozita. Podmanivá noblesní
vĤnČ švestkových povidel, þerných tĜešní a ostružinového džemu se stopami ušlechtilého dĜeva a exotického koĜení. V chuti
je víno velmi elegantní, harmonické, s výraznou ovocnou
stopou sušených tmavých plodĤ, dále tóny þokolády a vanilky,
s jemným náznakem pikantního pepĜe. PĜes opulentnost však
nechybí svČží kyselina. SkvČle vyvážené, špiþkové a velmi
typické Amarone.

40 eur

★★★★★

2019–2029

www.valentinacubi.it
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VALENTINA CUBI, IL TABARRO
VALPOLICELLA CLASSICO
SUPERIORE DOC 2016

Stánek:

C15

StĜední rubínová barva, vyšší viskozita. Intenzivní, lehce
živoþišná aromatika s ovocnými tóny þerných tĜešní,
ostružin, máty a s dotekem þerstvČ vydČlané kĤže. V chuti
je víno stĜednČ plné, pĜíjemnČ ovocné a souþasnČ koĜenČné,
s pevnou strukturou taninĤ a dlouhé v závČru. Ukázkové
víno pro svou apelaci.

★★★★

13 eur

7 eur

2019–2024

SytČjší granátovČ þervená barva s širším svČtlejším okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a harmonické, pĜipomínající višĖový džem, malinový likér nebo sušené švestky,
s lehkým podtónem kouĜe. V chuti je víno stĜednČ plné a svČží
a dominují v ní tóny zralých tĜešní a višní, jež doplĖují podtóny þerného rybízu a jahod. StĜednČ dlouhý závČr.

★★★★

16 eur
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★★★★★

BOCK ESTATE, CABERNET
SAUVIGNONSELECTION 2014,
DHC VILLÁNY

C12

30 eur

2019–2024

SvČtlejší granátovČ þervená barva s výrazným cihlovým okrajem a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a nazrálé,
pĜipomínající kĤži, zemitost, podzimní listí þi sušené þervené
ovoce. V chuti je víno stĜednČ plné, nazrálé, pĜipomínající sušené ovoce, tabák nebo balzové dĜevo. StĜednČ dlouhý závČr.

10 eur

★★★

2019–2022

www.bock.hu

C12

★★★★

2019–2023

www.bock.hu

Stánek:

C12

Stánek:

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým okrajem
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivnČjší a nazrálé, pĜipomínající sladkou papriku, tabák, ušlechtilé dĜevo, s lehkým
podtónem višĖového likéru. V chuti je víno stĜednČ plné
a strukturované a dominují v ní tóny zralého þerného rybízu
a višní, jež doplĖují podtóny ostružin a sladkého koĜení. Delší,
strukturovaný závČr.

www.bock.hu

BOCK ESTATE, CABERNET FRANC
2015, DHC VILLÁNY

2019–2024

www.lajverwine.com

Stánek:

★★★★

C12

SytČjší rubínovČ þervená barva s granátovým okrajem
a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a komplexní, snoubící
tóny hoĜké þokolády, kávy, zralého þerného bobulového ovoce
a ušlechtilého dĜeva. V chuti je víno plnČjší, s pĜíjemnou
strukturou a svČží a pĜipomíná bonbony Mon Chéri, višĖové
kuli nebo borĤvky. Delší, harmonický závČr.

10 eur

2019–2023

SvČtlejší granátovČ þervená barva s terakotovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je elegantní a intenzivnČjší a nabízí
tóny podzimního listí, kĤry, višní a ostružin. V chuti je víno
strukturované, stĜednČ plné a dominují v ní zralé tĜešnČ þi
višnČ s podtónem borĤvkového džemu a skoĜice. StĜednČ
dlouhý závČr.

10 eur

2019–2020

Stánek:

LAJVER, SIGNUM CUVÉE 2016,
SZEKSZÁRD

www.lajverwine.com

BOCK ESTATE, ERMITAGE
CUVÉE 2014, DHC VILLÁNY

★★★

www.geretamas.hu

Stánek:

C12

C12

Intenzivní inkoustovČ þervená barva s nachovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní, pĜipomínající
þervenou Ĝepu, višnČ nebo ostružinový džem. V chuti je víno
lehþí a svČží, pĜipomínající ostružiny þi višnČ, jež doplĖuje
podtón borĤvek a þervených pomeranþĤ. Kratší závČr.

www.valentinacubi.it

LAJVER, MERLOT SELECTION 2015,
SZEKSZÁRD

Stánek:

GERE TAMÁS & ZSOLT WINERY,
REDY 2017, DHC VILLÁNY
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Stánek:

BOCK ESTATE, BOCK CUVÉE 2012,
DHC VILLÁNY

C12

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivní a nazrálé a najdeme
v nČm tóny tabáku, hovČzího bujonu, povidel nebo sušených
švestek se slaninou. V chuti je víno komplexní a plné
a pĜipomíná pražené kaštany, hoĜkou þokoládu nebo pepĜ, jež
doplĖují podtóny ovocných džemĤ. Delší, koĜenitý závČr.

26 eur

★★★★★

2019–2024

www.bock.hu
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BODRI WINERY,
KÉKFRANKOS 2018, SZEKSZÁRD

Stánek:

C12

SvČtlejší rubínovČ þervená barva s nachovým okrajem a stĜední viskozita. Aroma je svČží a stĜednČ intenzivní, nekomplikované, snoubící tóny þerveného peckového ovoce a þervených
kvČtĤ. V chuti je víno lehké a pikantní, pĜíjemnČ koĜenité,
s dobrým ovocným základem, pĜipomínajícím tĜešnČ nebo
brusinky. Kratší závČr.

6 eur

★★★

2019

BODRI WINERY,
OPTIMUS CUVÉE 2016, SZEKSZÁRD

Stánek:

C12

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším okrajem
a stĜední viskozita. Aroma je stĜednČ intenzivní a harmonické,
pĜipomínající
zralé tĜešnČ, borĤvky nebo ostružiny, s lehkým
p
dotekem citrusĤ. V chuti je víno lehké a svČží a pĜipomíná
þervený rybíz nebo maliny, s lehkým koĜenitým podtónem.
Kratší
závČr.
K

13 eur

★★★

2019–2020

20 eur



¨¤¢¦
¡§
ၺၸၹႁ

Stánek:

C12

SytČjší granátovČ þervená barva s lehce svČtlejším cihlovým
okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivnČjší a harmonické, dobĜe strukturované, pĜipomínající þervenou papriku,
rybíz a višeĖ, jež doplĖuje podtón kouĜe, tabáku a kávy.
V chuti je víno strukturované a stĜednČ plné, s výrazným
projevem þerného peckového ovoce, jež doplĖují podtóny
þerného koĜení, jako jsou nové koĜení þi pepĜ, a zemitosti.
Delší, strukturovaný závČr.

17 eur

★★★★★

2019–2026

www.csanyipinceszet.hu

KOCH WINERY, HAJÓS-BAJAI
PREMIUM CSERSZEGI FŰSZERES 2018

★★★

CSÁNYI WINERY, CHATEAU TELEKI
VILLÁNYI KÉKFRANKOS 2015,
DHC VILLÁNY

★★★

6,5 eur

★★★★

KOCH WINERY, HAJÓS-BAJAI
PREMIUM CABERNET FRANC 2017
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2019–2022

Stánek:

C12

SvČtlejší rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším
okrajem a nižší viskozita. Aroma je stĜednČ plné, intenzivní,
pĜipomínající zelené papriky, trpké trnky nebo kouĜ. V chuti je
víno lehþí, lehce svíravé, pĜipomínající trnky nebo ostružiny,
s lehkým dotekem sladké papriky. Kratší závČr.

4,5 eur

★★★

2019

www.kochboraszat.hu

C12

www.kochboraszat.hu

C12

www.csanyipinceszet.hu

Stánek:

2019

Stánek:

SytČjší granátovČ þervená barva s širším svČtlým okrajem
a stĜední viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜíjemnČ nazrálé,
pĜipomínající ostružinový nebo višĖový džem, sladké koĜení
a þokoládu. V chuti je víno elegantní a sametové, s dobrou
strukturou a dominují v ní tóny zralých višní þi ostružin, jež
doplĖuje podtón krvavých pomeranþĤ a grapefruitu. StĜednČ
dlouhý závČr.

SvČtlejší slámovČ žlutá barva se zelenými odlesky a nižší
viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜipomíná rĤže, sušené
luþní kvČty, nektarinky nebo lipový med. ChuĢ je lehká
a svČží, lehce slaná a pĜipomíná zralé broskve, jablka þi
hrušky. Kratší závČr.

4 eur

2019–2022

www.bodribor.hu

www.bodribor.hu

CSÁNYI WINERY, TELEKI TRADÍCIÓ
1881 VILLÁNYI FRANC KOPÁR 2015,
DHC VILLÁNY

C12

Tmavší granátovČ þervená barva s širším svČtlejším okrajem
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší a komplexní,
s dominantním projevem zrání v dubovém sudu, pĜipomínající skoĜici, hĜebíþek a þerné koĜení, s podtónem þerného
peckového ovoce. V chuti je víno stĜednČ plné a strukturované,
pĜipomínající ostružiny a borĤvky, s dotekem þokolády a skoĜice. StĜednČ dlouhý závČr.

www.bodribor.hu

BODRI WINERY, BIKAVÉR FALUHELY
SELECTION 2016, SZEKSZÁRD

Stánek:

9
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Hlavní partner veletrhu
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BORDEAUX
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En Primeur 2018
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Degustace En Primeur v Bordeaux patří každoročně k nejočekávanějším
událostem vinařského světa. Jsou nejdůležitějším ukazatelem nálady na trhu
s vínem a současně nejokázalejší prezentací nových ročníků na světě. Na počátku
dubna se do Bordeaux pravidelně sjíždějí obchodníci s vínem a žurnalisté
z celého světa, aby ochutnali mladá vína z předcházejícího ročníku. Týdnem
plným degustací totiž každoročně startují přípravy na kampaň En Primeur.
Vína, která budou v rámci tohoto systému obchodu do léta prodána, sice stráví
ještě téměř dva roky v sudech, ale dobře se rozhodnout o svých investicích je
nutné již nyní. Samozřejmě jsme byli při tom a především těm z vás, kteří do vín
z Bordeaux pravidelně investují, přinášíme určitě cenné informace.

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

J

iž pĜed o¿ciálním zaþátkem degustací se zaþaly z Bordeaux
šíĜit zprávy o skvČlém roþníku. NČkteĜí vČþnČ spekulující kritici zaþali pĜedþasnČ vydávat svá hodnocení, která hýĜila zástupem 100bodových vín a superlativĤ o „nejlepším ochutnaném vínČ
z daného Château v životČ“, jiní byli obezĜetnČjší, nicménČ dobré
povČdomí o tom, že vinaĜi zprvu nároþný roþník 2018 pravdČpodobnČ nakonec zvládli na výbornou, se podaĜilo do odborných kruhĤ rozšíĜit pomČrnČ úspČšnČ.
Roþník 2018 se od poþátku zdaleka nevyvíjel tak pozitivnČ, jak
pro mnohá château skonþil. VýbornČ ho charakterizoval komentáĜ,
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který jsme dostali na Château l’Evangile: „Roþník 2018 se choval
jako strašné, problémové, ale geniální dítČ.“ První polovina roku
byla jako z hororového ¿lmu. Nejprve nejchladnČjší zima od roku
2010, kdy únorové nízké teploty mnohé vinaĜe opravdu pĜekvapily, a poté dlouhé období intenzivních dešĢĤ. Šest mČsícĤ trvající
déšĢ v kombinaci s nadprĤmČrnými teplotami, které po chladné
zimČ nastoupily, tedy jaro, jaké Bordeaux dle informace z Château
La¿te Rothschild nezažilo od roku 2001, pĜineslo ideální podmínky pro padlí révové. Bojovali s ním na mnoha místech, nicménČ
nejvíce postihlo zejména vČtší vinaĜství hospodaĜící biologicky.
Nejvíce tratilo Ch. La Lagune, které nevyrobilo žádné víno, ale

velké problémy mČlo také Ch. Palmer a Ch. Pontet Canet. Pro Château Palmer bude pĜíští rok dokonce rozhodující v tom, zda budou
v bio režimu nadále pokraþovat. Pokud by choroby hrozily opČt,
jsou pĜipraveni své vinice zaþít chránit konvenþními prostĜedky
a od bioprodukce odstoupit. Padlí v roce 2018 však ohrožovalo velkou þást Bordeaux a znamenalo bČhem jara enormní práci
na vinici pro témČĜ všechna Châteaux.
A aby problémĤ nebylo málo, v létČ nastal pravý opak. Od 10. þervence do konce Ĝíjna nepršelo vĤbec, léto bylo teplé a velmi suché
a jen díky velkým zásobám vody v podloží se nezastavilo fenolické vyzrávání hroznĤ. Velkým pozitivem pro celkovou ¿nální úroveĖ roþníku 2018 byly chladné noci bČhem záĜí, které zachovaly
v hroznech kyselinu, a tím zajistily svČžest a šĢavnatost vín. Teplý
a suchý podzim jednoznaþnČ prospČl cabernetĤm, které mČly velký prostor dozrát k dokonalosti. Merlot bylo potĜeba zaþít sklízet
dĜíve, aby si zachoval svou eleganci.
SklizeĖ probíhala napĜíþ jednotlivými þástmi Bordeaux velmi
dlouho a bylo nutné ji pĜesnČ naþasovat. NapĜíklad na Ch. Troplong Mondot v St.-Émilionu zaþínali sbírat Merlot již 3. záĜí, ale
v Pauillacu konþili až v polovinČ Ĝíjna. Díky perfektnímu poþasí
vše probíhalo v poklidu, což nakonec znamenalo velmi dobĜe vyzrálé hrozny, vysoké extrakty a koncentraci mohutných, ale dobĜe
vyzrálých taninĤ.
Výsledkem zprvu složitého roþníku 2018 jsou nakonec neuvČĜitelnČ plná, bohatá a oslovující þervená vína, která v sobČ mají
sílu, ale zároveĖ ve vČtšinČ pĜípadĤ i pĜíjemnou svČžest, harmonii a živost. SložitČjší situace byla u vín bílých a roþník 2018
vyslovenČ nepĜál sladký vínĤm z apelace Sauternes. Pro þervená vína však v sobČ roþník 2018 snoubí sílu a potenciál roþníkĤ
2010 nebo 2016 a plnost a opulentnost roþníkĤ 2009, respektive
2015. I když tento roþník potČší spíše milovníky mohutnČjšího
a koncentrovaného stylu Bordeaux, vína mají vČtšinou velký
šarm i budoucnost a je opravdu na co se tČšit. Pojćme se tedy
podívat na to, jak dopadla v jednotlivých oblastech konkrétní
vinaĜství. Souhrnnou tabulku najdete na konci þlánku, zde vyzdvihnu opravdu ta nejzajímavČjší vína.

François-Xavier Borie – jeho Château Grand Puy Lacoste 2018
je mimoĜádnČ povedené a jde o 40. roþník vyrobený pod jeho vedením.

Saint-Estèphe
PĜedevším teplé léto roþníku 2018 pomohlo vyprodukovat
i v této nejsevernČjší oblasti nadprĤmČrná vína, a to na všech
úrovních. Kvalita velké trojky: Ch. Montrose, Ch. Calon
Ségur a Ch. Cos d’Estournel je nesporná, ale velmi oslovující
jsou i vína jako Châteaude de Pez, Ch. Phelan Ségur nebo
Ch. Lafon Rochet.
Inzerce

Bez názvu-1 1
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Margaux
Na rozdíl od apelace Saint Julien jsou v Margaux obvykle vČtší
rozdíly mezi jednotlivými zámky, ale v tomto roþníku se stíraly
i zde. Naprosto úchvatné bylo Château Palmer a je velká škoda,
že jeho produkce je díky padlí nižší o 80 %. Za vše zde mluví
fakt, že Alter Ego nebylo vyrobeno vĤbec. JednoznaþnČ lze doporuþit i Château Malescot St. Exupéry, Ch. Brane Cantenac nebo
Ch. d’Issan, ale za pozornost stojí i Ch. du Tertre, které díky vyššímu pomČru Cabernetu má v roþníku 2018 velmi pČknou strukturu
a zajímavé koĜenČné tóny.

Haut Médoc
Haut Médoc je apelací, která vždy vydČlá na teplých roþnících.
A platilo to i bČhem letošních degustací. Vína jsou pĜíjemnČ ovocná, fenolicky dobĜe vyzrálá a budou pitelná v horizontu nČkolika
let, což z nich þiní zajímavý artikl pro nákup do vlastního sklepa.
Opravdu skvČlé bylo Château Sociando Mallet, které se ale vymyká z prĤmČru této oblasti pravidelnČ. TradiþnČ pČkné bylo i Château Cantemerle nebo Château La Tour Carnet a potČšila i obČ
vína ze Ch. Potensac.

Péssac-Léognan

Olivier Berrouet a jeho Château Petrus 2018

Pauillac
Pomineme-li jarní problémy s padlím, jen tČžko si mĤže tato
apelace pĜát nČco více. Roþník 2018 zde dopadl skvČle, neboĢ
cabernety, které tvoĜí základ zdejších vín, vyzrály k dokonalosti. Vína jsou mohutná a plná, ale zároveĖ si zachovala svČžest
a úžasnou ovocnost. Absolutní jedniþkou v apelaci bylo Château
Latour, na které si ale budeme muset ještČ minimálnČ 10 let poþkat, než pĜijde na trh. Dalším stobodovým vínem je i Château
La¿te Rothschild, ale témČĜ všechna vína jsou pČkná, pevná
a pro apelaci Pauillac velmi typická. Z klasických vín stojí za pozornost vynikající Château Grand Puy Lacoste, které je jedním
z mých osobních tipĤ k nákupu. A musím zmínit také velmi povedená, i když stylovČ trochu pevnČjší a mohutnČjší, než jsme
zvyklí, vína ze Château Pichon Comtesse. Tady bude zajímavým
nákupem pro vlastní spotĜebu i druhé víno.

Saint Julien
TradiþnČ velmi homogenní oblast potvrdila svou vysokou kvalitu,
i když výjimeþná byla pouze dvČ nejprestižnČjší château. Château Léoville-Las Cases vyprodukovalo úžasná, hedvábná a elegantní vína, pĜesnČ tak, jak jsme u této hvČzdy apelace zvyklí.
K dokonalosti své víno dovedlo i Château Léoville Barton a je
tĜeba vyzdvihnout i Ch. Beychevelle. Na druhé stranČ Ch. Ducru Beaucaillou se nechalo strhnout k velké extrakci a jeho vína
(snad kromČ Lalande Borie) patĜí k nejvČtším zklamáním roþníku,
i když pro milovníky kalifornských vín þi zastánce opulentního
„Parker stylu“ budou jistČ zajímavá.
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Degustace v této oblasti patĜila letos k nejsložitČjším. Rozdíly byly
enormní zejména v þervených vínech, ale ani bílá nebyla vždy þistá. Své kvality potvrdila vína ze Ch. Smith Haut La¿tte, Ch. Malartic Lagraviére nebo Domaine de Chevalier. Lehkým zklamáním
byla bílá vína na Château Haut-Brion a Château Pape Clément, ale
þervená patĜila naopak na tČchto dvou zámcích k tČm nejlepším.
Comte Stephan von Neipperg je se svým La Mondotte 2018
právem mimoĜádné spokojený.

Château Latour

Saint-Émilion
Jak už bylo Ĝeþeno v úvodu, v této apelaci byl rozhodující termín
skliznČ. Ti, kteĜí zaþali sklízet vþas, zachovali ve svých vínech svČžest
a šĢavnatost. V opaþném pĜípadČ mČly merloty v teplém a suchém létČ
roþníku 2018 tendenci pĜezrávat a vína byla unavená a fádní, i když
plná a extraktivní. Neopakovatelnou eleganci mČlo ale Château Ausone, možná na nás þeká nejlepší víno, které tento zámek kdy vyrobil.
Ale skvČlá vína pĜedstavila také Château la Mondotte, Ch. Pavie Macquin, Ch. Belair Monange nebo Ch. Troplong Mondot.

Pomerol
NejvČtší zážitek z letošních degustací en primeur pochází právČ z této
apelace, a to ze Château LaÀeur, jehož komplexnost a neuvČĜitelná
škála chutí a elegance z nČj udČlaly krále letošních degustací. A to nejen
z pohledu prvního vína, ale naprosto mimoĜádná byla celá produkce

tČchto skromných a velmi sympatických vinaĜĤ. Své nesporné kvality potvrdilo i Vieux Château Certan, a samozĜejmČ i Château Pétrus.
Velmi dobrá ale byla i mnohá levnČjší vína, jako Château Clinet,
Ch. Gazin nebo Ch. Beauregard. Mé osobní tipy z Pomerol jsou
také nesmírnČ elegantní Château Rouget a velmi povedené Château
La Pointe, které by mohlo být zajímavé i pomČrem kvality a ceny.

Sauternes
Roþník 2018 sladkým vínĤm nepĜál. Díky velmi suchému podzimu nČkterá château nevyrobila botrytické víno vĤbec (napĜíklad
Ch. Guiraud). NČkterým se to podaĜilo, ale vína nemají dostateþnou plnost a kvalitu. Za nejvydaĜenČjší lze považovat Château
la Tour Blanche, Ch. Rayne Vigneau nebo Ch. Rabaud Promis. Ale
klasické Sauternes z roþníku 2018 neþekejte.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Vína degustovali a hodnotili: Libor Nazarþuk – moravský sommelier, Tomáš Odermatt – spolumajitel Bacchus a.s.,
Miro Jajcay – majitel Château Vin, Slovensko, Michal Šetka – šéfredaktor þasopisu WINE & Degustation,
Diana Sixtova̗ – Ĝeditelka Merlot d’Or, Zlatko Míþka – majitel Merlot d’Or, Peter Mikula – majitel spol. Vinland a.s.
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BODOVÉ HODNOCENÍ ROČNÍKU 2018
VÍNO
SAINT ÉSTEPHE
Château Montrose
Château Calon Ségur
Château Cos d´Estournel
Château de Pez
Château Capbern
Les Pagodes de Cos
Château Phélan Ségur
Château Lafon Rochet
Dame de Montrose
Château Tronquoy Lalande
Marquis de Calon
Château Les Ormes de Pez
Château Cos Labory
Château Lilian Ladouys
PAUILLAC
Château La¿te Rothschild
Château Latour
Château Mouton Rothschild
Château Pichon-L. Comtesse
Château Pichon-Baron
Les Forts de Latour
Château Lynch-Bages
Château Grand Puy Lacoste
Petit Mouton
Château Clerc Milon
Les Carruades de La¿te
Château d´Armailhac
Réserve de la Comtesse
Pauillac de Latour
Château Duhart Milon
Château Haut-Bages Libéral
Château Pedesclaux
Château Batailley
Lacoste Borie
Château Lynch-Moussas
Château Grand-Puy Ducasse
Chateau Croizet Bages
Château Pontet-Canet

BODY

96
96
95
91
91
91
90
90
90
90
89
88
88
86
100
100
98
97
96
96
95
95
93
93
92
92
92
91
90
90
89
88
88
87
87
86
93

ST. JULIEN
Château Léoville Las Cases
Château Leoville Barton
Château Beychevelle
Château Léoville Poyferré
Clos de Marquis
Chateau Ducru Beaucaillou
Le Petit Lion de Léoville Las Cases
Château Branaire Ducru
Château Lagrange
Château Langoa Barton
Château Talbot
Château du Glana
Château Gruaud Larose
Château Lalande Borie
La Croix de Ducru Beaucaillou
Château Gloria
Château Saint Pierre

97
95
95
94
94
92
92
92
91
90
89
89
89
88
87
87
87

MARGAUX
Château Margaux
Château Palmer
Pavillon Rouge du Ch. Margaux
Château Rauzan - Ségla
Chat. Malescot Saint-Exupery
Château Cantenac Brown
Château Brane - Cantenac
Château Lascombes
Château d´Issan
Château du Tertre
Château Durfort Vivens
Château Giscours
Château Rauzan Gassies
Château Labégorce
Château Dauzac
Château Kirwan
Blason d´Issan
Château Marquis de Terme
Château Monbrison
Château Prieuré-Lichine
Château Siran

98
97
95
94
94
93
93
92
92
91
91
90
89
89
89
89
89
88
87
87
87
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VÍNO

BODY

Chateau Paveil de Luze
Château Desmirail
Château Ferrière

87
86
85

MÉDOC, HAUT MÉDOC, MOULIS
Château Sociando Mallet
Château Potensac
Château Cantemerle
Château Belgrave
Château Bernadotte
Château Poujeaux
Chapelle de Potensac
Château Fonreaud
Goulée
Château Clarke
Château La Tour Carnet
Château Chasse-Spleen
Château Fourcas-Dupré
Château Beaumont
Château de Lamarque
Château Fourcas-Hosten
Château Coufran
Château Camensac
Château Maucaillou
Château Citran

92
90
89
89
89
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
85
84
84
83
83

GRAVES, PESSAC-LÉOGNAN - ýERVENÁ
Château Haut Brion
99
Château Pape Clément
94
Château La Mission Haut Brion
94
Château Smith Haut La¿tte
93
Château Malartic-Lagravière
90
Domaine de Chevalier
90
La Clarance de Haut Brion
90
La Chapelle de la Mission HB
89
Château Les Carmes Haut-Brion
89
Château Latour-Martillac
88
Château Olivier
88
Château Carbonnieux
88
Clos Marsalette
88
Château Picque Caillou
87
Château Larrivet-Haut-Brion
87
Château de Chantegrive
86
Château Rahoul
86
Château Bouscaut
86
Château Ferrande
85
Château La Louvière
84
Château de Fieuzal
84
Château de France
83
Château Haut - Bergey
83
GRAVES, PESSAC-LÉOGNAN - BÍLÁ VÍNA
Château Haut Brion
95
Château Smith Haut La¿tte
93
Domaine de Chevalier
92
Château La Mission Haut Brion
92
Château Malartic Lagravière
91
Château Pape Clément
90
Château Carbonnieux
89
Château Latour Martillac
89
La Clarté de Haut Brion
89
Château Olivier
88
Château Larrivet Haut Brion
88
Château de Chantegrive
87
Clos Marsalette
86
Château Pique Caillou
86
Château Bouscat
86
Château Rahoul
86
Château La Louvière
86
Château Ferrande
85
Château de Fieuzal
85
OSTATNÍ BÍLÁ
Pavillon Blanc du Ch. Margaux
Les Champs Libres
Château Cos d´Estournel blanc
Grand Village blanc
Ail d´ Argent (Mouton Rothschild)
Chateau Fombrauge blanc

94
93
91
90
90
90

VÍNO

BODY

SAINT ÉMILION
Château Ausone
La Mondotte
Château Belair Monange
Château Angélus
La Chapelle de Ausone
Château Cheval Blanc
Château Pavie-Macquin
Château Valandreau
Château Troplong Mondot
Château Canon-la-Gaffeliére
Château Clos Fourtet
Château Figeac
Château La Clotte
Château La Gaffelière
Château Bellevue
Château Quinault de l´Enclose
Château Beauséjour Bécot
Clos d´Oratoire
Château Larcis Ducasse
Carrillon d´Angélus
Château Moulin St. George
Magrez Fombrauge
Petit Cheval
Château Fombrauge
Mondot
Château La Serre
Château de Fonbel
Château La Dominique
Château d´Aiguilhe
Château Soutard
Château Villemaurine
Château La Couspaude
Château Grand Mayne
Château Barrail du Blanc
Château Franc – Mayne
Château Larmande
Château Balestard la Tonnelle
Château Cap de Mourlin

100
98
97
96
96
95
95
95
95
94
94
93
93
93
92
92
92
91
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
88
88
88
88
88
87
87
87
86
85

POMEROL
Château LaÀeur
Château Petrus
Vieux Château Certan
Les Pensées de LaÀeur
Château La Fleur Petrus
Château L´Evangile
Château La Conseillante
Château Trotanoy
Château Gazin
Château Clinet
Château Beauregard
Château Rouget
Château Certan de May
Château Nenin
Château Hosanna
Blason l´Evangile
Château Petit Village
Château La Fleur de Bouard
Château La Pointe
Château Latour à Pomerol
Château Vieux Mallet
Château La Grave
Château La Cabanne
Château Chantalouette
Château LaÀeur Gazin
Château La Croix de Gay
Château Bon Pasteur

100
98
98
97
96
96
95
95
95
94
93
93
92
92
92
92
91
91
91
90
90
89
89
88
87
87
85

SAUTERNES, BARSAC
Château La Tour Blanche
Château de Rayne Vigneau
Château Rabaud Promis
Château de Fargues
Château Rieussec
Château Suduiraut
Clos Haut Peyraguey
Château Coutet

90
90
90
89
89
88
88
88

Autentický CO2
sopečného původu

Roman Novotný
Si digestiv
zdroj přírodního křemíku

Pramen
s limitovanou kapacitou
WWW.KRONDORF.CZ

sommelier, spolumajitel vinného baru Bokovka

„Pokud tuto vodu přeneseme
na klasifikaci vín, jednoznačně
se jedná o vodu Grand Cru.
Proto jsem také Krondorf zařadil
jako jedinou balenou vodu
do vinného baru Bokovka,
kde si ji hosté mohou dopřát
se skvělými víny.“

UNIKÁTNÍ CHUŤ RUČNĚ STÁČENÉ MINERÁLNÍ VODY
Krondorf a. s., Českobratrská 1/2778, 13O OO Praha 3, objednávky: tel.: +42O 72O 967 692, e-mail: info@krondorf.cz
KvČten
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Saké

Tradiþní soudek na uložení saké

Saké hraje důležitou roli v životě Japonců již bezmála 2 000 let. Je spojené
s historií, kulturou i společností. Saké doprovází oslavy, společenská
setkání, ale je považováno i za medicínu. Prémiové „Ginjo“ Saké, které
se začalo produkovat zhruba před čtyřiceti lety, je dnes vnímáno i jako
důležitá součást gastronomie a snoubí se s pokrmy nejen typické japonské,
ale i mezinárodní kuchyně, nebo se dá využít i v populárním stylu Fusion
vaření, kdy se spojují různé asijské prvky s tradičními západními pokrmy.
68 | WINE & Degustation

Inzerce
NapaĜování rýže

S

lovem „saké“ se mohou oznaþovat
i jiné alkoholické nápoje než tento
fermentovaný rýžový nápoj. MĤžeme se setkat i s oznaþením O-Saké,
Seishu nebo Nihonshu, ale ve své podstatČ pod pojmem „saké“ rozumíme právČ
rýžové víno.

Základní suroviny pro výrobu
Saké se vyrábí z rĤzných odrĤd rýže,
speciální plísnČ Koji a kvasinek. DĤležitou roli hraje i kvalitní voda, jejíž zdroj je
dĤležitý pro vČtšinu sakévarĤ. Saké je totiž vyrábČno v sakévarech, podobnČ jako
pivo. Nejedná se o destilát, pĜesto alkohol
mĤže dosáhnout pĜirozenou fermentací

až 20 % (vČtšina bČžnČ prodávaných saké
však má okolo 16 % alkoholu).
Rýže
Rýže používaná pro saké se liší od bČžné rýže, kterou si pĜipravujeme k jídlu.
Saké rýže je známá jako Shuzo Kotekimai nebo jako Sakamai. Celkem se
používá kolem sta rĤzných odrĤd rýže,
které jsou o¿ciálnČ registrované. Sakami má vČtší zrna, vyšší obsah škrobu,
nižší obsah tuku a proteinĤ a je dvakrát
dražší než stolní rýže. Koncentrace
škrobu je dobĜe viditelná v jádru zrna,
a proto se rýže pĜed použitím „leští“ –
zbavuje svrchní þásti, þímž pĜichází až
o 70 % své pĤvodní velikosti.

ýajový obĜad
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NejdĤležitČjší odrĤdy rýže pro produkci
saké jsou Yamada Nishiki, Gohyakumangoku, Miyama Nishiki, Omachi, Hattan
Nishiki, Dewasansan, Akita Sake Komachi, Hitogokochi, Hanafubuki, Ginpu,
Ginginga, Koshi Tanrei, Kura no Hana,
Yumenishiki, Tamazakae, Hattan, Kita
Nishiki, Senbon Nishiki, Kan no Mai,
Saka Nishiki, Aiyama, Gin Otome, Dewa
no Sato, Yume no Kaori, Iwai, Goriki, Kissui, Shinriki, Wataribune, Kame no O.

Kvasné nádoby

Koji
PlíseĖ Koji (Aspergillus oryzae) pĜemČĖuje škrob obsažený v rýži na zkvasitelné cukry. Koji produkuje enzymy, jako je
amyláza, která štČpí škrob na jednodušší
cukry, a proteáza, která je zodpovČdná
za pĜemČnu bílkovin na aminokyseliny
a peptidy. Vedlejším produktem jsou vitamíny, aromatické látky a rĤzné kyseliny. Mimoto se Koji používá i pĜi výrobČ
Miso polévky þi sójové omáþky.
Kvasinky
Kvasinky používané pro fermentaci
jsou speciální kultury Saccharomyces
cerevisiae, které dokážou fermentovat
cukry obsažené ve rmutu až do objemu
alkoholu 20 %. BČžné saké se pĜed lahvováním Ĝedí vodou, aby se zredukoval
obsah alkoholu, ovšem prodávají se
i saké, která mají pĜirozený obsah alkoholu a nejsou ĜedČná vodou, ta se pak
nazývají Genshu.

Výroba saké
Na poþátku je rýže, která se sklízí z rýžových polí v srpnu až Ĝíjnu. Samotná výroba saké pak probíhá vČtšinou bČhem zimy.
HnČdá rýže se leští ve speciálních mlýnech, aby se zrna zbavila vrchní þásti
Klasické japonské menu
Inzerce
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a zĤstalo jádro, kde se nachází nejvíce
škrobu. Rýže se leští tak, že z pĤvodní velikosti zbude 70 %, a u tČch nejkvalitnČjších saké dokonce jen 25 %
pĤvodní velikosti. VyleštČná rýže se
pere a namáþí, aby se vyþistila a zrna
nasákla malé množství vody. Poté se
rýže napaĜuje horkou párou a prakticky dojde k jejímu uvaĜení. PĜibližnČ 20 % rýže se oddČlí a naoþkuje se
plísní Koji a druhá, vČtší þást putuje
do fermentaþních nádob. Po zhruba dvou dnech se naoþkovaná plíseĖ
smíchá v menších nádobách s bílou
rýží, pĜidá se voda a vznikne zákvas
zvaný Moto nebo Shubo. Zákvas se
pĜemístí zhruba po dvou týdnech
do fermentaþních nádob a postupnČ se
pĜidávají další dávky Koji, rýže a vody,
þímž vznikne rmut – Moromi –,
který fermentuje 20–30 dnĤ. Poté se
Moromi lisuje na speciálním lisu nebo
se nechá jen odkapat, z þehož pak
vznikne kvalitní Fukurozuri – saké
bez lisování neboli jakýsi samotok.
Dalším krokem je ¿ltrace a pasterace a poté je saké uloženo do tankĤ
a mĤže zrát. PĜed lahvováním se pĜidává ještČ voda, aby se zredukoval
vysoký obsah alkoholu. Voda se nepĜidává u Saké Genshu. Saké nebo
naplnČné láhve bývají znovu pasterovány horkou vodou þi párou, aby
se zniþily veškeré pĜípadné bakterie
a choroboplodné zárodky. Finálním
krokem výroby saké je opatĜení láhve
etiketou, popĜípadČ kapslí a následné
odeslání do obchodní sítČ.

Ne¿ltrované saké

Junmai-Ginjo-shu – saké vyrobené
z rýže, která byla leštČná minimálnČ
na 60 % pĤvodní velikosti.
Junmai-Daiginjo-shu – NejkvalitnČjší
saké z rýže leštČné na minimálnČ 50 % pĤvodní velikosti, ale þasto se se používají
zrna rýže vyleštČná až na 25 % pĤvodní velikosti. Nejvyšší kvalita saké. Do nČkterých

saké se pĜidává alkohol (pĜibližnČ 116 litrĤ
þistého alkoholu na 1 000 kg rýže) a tato
skupina se pak dČlí do nČkolika kategorií.
Honjozo-shu – saké s mírným pĜídavkem alkoholu, použitá rýže byla leštČna
na 70 % pĤvodní velikosti. Tokubetsu
Honjozo – speciální Tokubetsu z vybrané þi více leštČné rýže.
Inzerce

Exkluzivní vinné sklo

OCHUTNEJTE ROZDÍL

Typy saké
Nová série I Meravigliosi

ZjednodušenČ Ĝeþeno, pokud budeme
chtít skuteþnČ kvalitní saké, zapamatujme si slovo Ginjo, které oznaþuje nejlepší saké. Kvalita saké je urþena nejen
jeho senzorickými vlastnostmi, ale pĜedevším leštČním rýžového zrna.
Futsu-shu – základní, „stolní“ saké s širokou škálou chutí a vĤní podle charakteru jednotlivých producentĤ. Jednoduché saké, které nemá pĜedepsané minimální leštČní rýže.
Pro výrobu se používá i bČžná rýže a pro
zvýšení objemu je možné pĜidat alkohol.
Junmai-shu – þisté rýžové saké s výraznČjší vĤní a bohatou, jemnou chutí.
U tČchto saké se pĜedpokládá minimální
leštČní rýže tak, že z pĤvodního zrna zbude 70 %. Tokubetsu Junmai je speciální
Junmai z vybrané þi více leštČné rýže.

EXTRA LEHKÉ SKLO

www.bormioliluigi.cz
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Ginjo-shu – saké s malým pĜídavkem
alkoholu, vyrobeno z rýže vyleštČné
na 60 % své pĤvodní velikosti.
Daiginjo-shu – saké s malým pĜídavkem alkoholu vyrobené z rýže vyleštČné
na 50 % své pĤvodní velikosti.

Další druhy saké podle výroby
Nama / Namazake – nepasterované saké
Nama Choze – pouze jednou pasterované saké, pasterizace láhví probíhá pĜed
uvedením na trh
Hiya Oroshi – pouze jednou pasterované
saké, pasterizace probíhá pĜed uložením
saké do tanku þi láhví
Genshu – saké neĜedČné vodou – 17–20 %
obj. alkoholu
Muroka – ne¿ltrované saké, které je
však transparentní, jen s lehþím zákalem
Nigori-zake – kalné saké, ne¿ltrované,
mléþnČ zakalené
Seishu – þisté, prĤzraþné saké
Koshu – zralé saké (vČtšinou 5 let
a více), pĜipomíná sherry, lesní med
a oĜechy – þastČji se používá termín
Choki Jukusei-shu
Taru-zake – saké zralé v dĜevČných sudech ze dĜeva Yoshino (Cryptomeria japonica) – stálezelený jehliþnan
Tobin-gakoi – 18litrová láhev Toubin,
kam se dávala ta nejlepší saké

Jak voní saké
Saké mĤže vonČt jako ovoce – grepy, citrusy, hrušky, jablka, broskev, žlutý meloun, ananas, mango, liþi, banán nebo
jahody. Ve vĤni se mohou objevit i tóny
kvČtĤ rĤže, poseþené trávy, sena, jedlých
kaštanĤ, sladu, fenyklu, hĜebíþku, skoĜice,
oĜechĤ, svatojánského chleba, pískavice,
curry, chlebové kĤrky, másla, jogurtu,
medu, karamelu, cedru, hub, žampiónĤ,
sójové omáþky þi octa.

Jak chutná saké
S chutí saké se vČtšina milovníkĤ vína
musí nejdĜív sblížit. Saké totiž neobsahuje takové množství kyselin, na které jsme
zvyklí u vína. PĜesto lze najít pĜi degustaci saké jak kyselou, tak sladkou chuĢ, ale
nejvýraznČjší je i umami neboli tzv. glutamátová (lahodná) chuĢ. NČkdy se mohou
na jazyku projevit i jemnČ máslové, nugátové þi ovocné tóny a u nČkterých saké se
chuĢ blíží i chuti manga þi avokáda. NČkterá saké mohou mít až pronikavČ koĜenitou chuĢ s nádechem slanosti a hoĜkosti.

Jak podávat saké
Saké se mĤže podávat studené i teplé.
Záleží na roþním období, ale i na plnosti

TYPY SAKÉ
ÿISTÉ RÝŽOVÉ SAKÉ

Saké a pokrmy
PodobnČ jako víno i saké se dá snoubit s pokrmy. Záleží na intenzitČ vĤnČ
a chutČ a na obsahu alkoholu v saké.
DelikátnČjší saké lze kombinovat
s þerstvými rybami a moĜskými plody – Sashimi a Sushi, saláty, ústĜicemi.
VýraznČjší saké se velmi dobĜe hodí
ke grilovaným rybám, krabím specialitám þi k sýrĤm ve slaném nálevu. Intenzivní aromatické tóny saké mohou
doprovodit gratinované pokrmy se sýrem nebo s omáþkou Teriyaki þi Ponzu. NejvýraznČjší saké nebo saké, která
zrála, se mohou dobĜe snoubit s þokoládou, koĜenitými pokrmy nebo zrajícími
þi plísĖovými sýry.
Takže Kampai! Na zdraví!
Te xt a foto: Ivo D voĜá k

VÝROBA SAKÉ

SAKÉ S PĕÍDAVKEM ALKOHOLU

Junmai-Daiginjo-shu

Daiginjo-shu

Junmai-Ginjo-shu

Ginjo-shu

Junmai-shu

Honjozo-shu
Junmai-shu
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a bohatosti saké. Lehká saké se podávají
kolem 5 °C a s pĜibývající plností se teplota podávání zvyšuje až na 15 °C. Teplá
saké jsou podávána od 30 °C až po více
než 55 °C. Ovšem i ohĜívání saké je obĜad, který ctí tradice japonské kultury
a saké se ohĜívá ve vodní lázni v tradiþních kovových konviþkách a pĜelévá se
do porcelánového servisu.

Surová rýže
LeštĈní rýže
Praní a namáĀení
NapaĖování rýže
KOJI
Kvasinky a voda
Rmut Moromi
Lisování
Filtrování
Pasterace
Uložení / zrání
PĖidání vody
Pasterace
Lahvování
Etiketa

Tipy
T
ipy nnaa ccestu
estu
Tip 1.
Ohashikan
Ryokan, japonské hostince, které jsou v Japonsku velmi populární.
V tČchto zaĜízeních je velmi jednoduchý, typicky japonský interiér
s rohožemi tatami a se spaním na matracích futon. Ryokan mohou být
dnes i luxusní hotely, ale tradice by se mČly zachovávat. Jeden z klasických hotelĤ s krásným výhledem na Ĝeku Ohashi najdete ve mČstČ
Matsue v prefektuĜe Shimane – jmenuje se Ohashikan. Jedná se o pĜíjemný komplex s vynikající kuchyní a dobĜe zásobeným barem. Navíc spolumajitel James Fitisemanu je velký milovník a znalec japonské whisky a mluví brilantnČ anglicky. Využít mĤžete i zdejší horký
pramen, který vyvČrá do lázní umístČných v pĜízemí hotelu.
Ohashikan, 40 Suetsugu Hon-machi, Matsue, Shimane Prefecture

Tip 2.
Sakaiminato Yunagi no Yu Onyado Nono
Hotel s pĜírodním horkým pramenem. Když umístíte typické japonské Onsen na stĜechu desetipatrového hotelu, zĜejmČ to má hlubší
smysl. Naskytne se vám vskutku úchvatný výhled na mČsto i záliv
s pĜístavem v prostĜedí malé japonské zahrady s venkovním i vnitĜním bazénem s horkou vodou. Nezapomenutelné jsou i snídanČ,
které pĜipomínají VIP raut s japonskými specialitami vþetnČ lososového kaviáru. PĜi procházce okolními uliþkami narazíte na spoustu
sošek a odkazĤ na slavné komiksové postavy a monstra.
Sakaiminato Yunagi no Yu Onyado Nono 216 Taishomachi,
Sakaiminato-shi, Tottori

Tip 3.
Izumo Taisha Grand Shrine
Klášter Izumo je jeden z nejstarších a nejdĤležitČjších šintoistických klášterĤ v Japonsku. Najdete ho ve mČstČ Izumo, v prefektuĜe Shimane. Komplex se nachází v parku s mnoha symboly Šintó
s klasickou japonskou zahradní architekturou. Klidné místo pro
rozjímání a relaxaci.
Izumo Taisha, 195 Taishacho Kizukihigashi, Izumo,
Shimane Prefecture 699-0701

Ivo DvoĜák
Ivo DvoĜák je viceprezidentem Asociace sommelierĤ ýR, jedenáctinásobným vítČzem sommelierských
soutČží v ýR a vítČzem Mistrovství svČta Habanosommelier Havana. Soudní znalec v oboru víno
a ostatní alkoholické nápoje. PĤsobí jako lektor vzdČlávacího programu Asociace sommelierĤ ýR „CER-

TIFIKÁT SOMMELIERA“ a hlavní lektor kurzĤ
VinaĜského institutu. Absolvoval WSET London
Advanced, je držitelem degustaþních zkoušek ýZPI
a mezinárodního degustaþního osvČdþení OIV. Publikoval pĜes 300 odborných þlánkĤ a je spoluautorem
knih „Hledání pravdy o vínČ“ a „Sommelierství“.
Od roku 2009 pravidelnČ spolupracuje s þasopisem
WINE & Degustation.
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Grand test

Sauvignony
ze Štýrska

G

R A ND

TEST

Štýrsko, a především jeho jižní část, je považováno za jednu z nejlepších světových oblastí
pro odrůdu Sauvignon Blanc. Zdejší sauvignony se proslavily nejen v Rakousku díky své
šťavnatosti, bohaté aromatice a ovocné svěžesti. Pitoreskní kopcovitá krajina na jižní hranici
Rakouska je i vyhledávaným turistickým cílem. Rozhodli jsme se tedy prověřit, jak jsou
na tom sauvignony, které se k nám z této krásné oblasti dováží.

S

auvignon je z hlediska známosti po svČtČ rozhodnČ
nejslavnČjší odrĤdou Štýrska, oblasti, která obklopuje
mČsto Graz a táhne se až na hranice se Slovinskem.
Mimochodem právČ proto, že tato oblast geogra¿cky zasahuje až do Slovinska, jsme se rozhodli v našem testu pĜidat
kategorii pro vína ze slovinské oblasti Štajerska, tedy zajímavé vzorky vín, které byly vyrobeny ve stejné oblasti, byĢ
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jen pár kilometrĤ za rakouskou hranicí. Zajímavostí je, že
svá vína zde vyrábČjí i nČkteĜí rakouští vinaĜi.
4 240 ha štýrských vinohradĤ na rakouském území je osázeno
pĜedevším bílými odrĤdami révy vinné. PĤda je charakteristická kombinací slínĤ, jílĤ, pískĤ, vápníku a bĜidlic. Celá oblast
je kopcovitá, vinice jsou vysázeny v pĜíkrých srázech a díky

tomu jsou náchylné k erozím. HodnČ zde prší, v údolích mezi
kopci se þasto drží mlhy. Léta jsou teplá, zimy stĜednČ chladné, díky vyšší nadmoĜské výšce dochází k prudkým zmČnám
mezi denní a noþní teplotou, což je jedno z tajemství aromatiky
místních sauvignonĤ.
Hodnocené vzorky dokázaly, že odrĤda Sauvignon má ve Štýrsku velký potenciál, i když je tĜeba vybírat. Vzorky v základní
kategorii pĤsobily dojmem spíše solidních až nadprĤmČrných

vín. Zcela jiný svČt se však otevĜe, pokud ochutnáváte vína kategorie „Ried“, tedy vína ze speci¿ckých viniþních tratí. Tam
jde o skuteþnČ špiþkové sauvignony v jakémkoli svČtovém mČĜítku. A nemČli bychom zapomínat, že vynikající vína vznikají
i na druhé stranČ hranice, tedy v oblasti Štajerska ve Slovinsku.
KaždopádnČ pro milovníky sauvignonĤ je tato þást Evropy
skuteþným rájem.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Rakousko, Štýrsko – kategorie Qualitätswein trocken

Vítěz Grand testu

w w w. b o k o v k a . co m

GOLD

Weingut Gross, Jakobi Sauvignon Blanc 2017 STK
SvČtlá zlatavá barva se zelenkavými odlesky, vynikající viskozita. VĤnČ je intenzivní, þistá, minerální, s nádechem
pazourku a grepové kĤry. ChuĢ je bohatá, þistá, s výraznými tóny minerality a zralého kiwi. StĜednČ dlouhý závČr.
Noky s þerstvým špenátem
a drĤbežím masem

86 bodů | 518 Kč

2019–2020

Weingut Sattlerhof, Gamlitz
Sauvignon Blanc 2017 STK

SILVER

ýisté prĤzraþné víno se slámovČ žlutou barvou
a zlatavými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je þistá, výraznČjší, s nádechem þerstvČ posekané
trávy, jehliþí, túje a pomela. ChuĢ je výrazná,
s bohatou kyselinou, pĜipomínající citrusy a zelená
jablka Granny Smith. Dlouhý závČr.

Gratinované fazole

w w w.s a ttle rhof.a t

85,56 bodů | 15,90 €

2019–2021

Peter Skoff, Sauvignon Blanc
Klassik 2018, Südsteiermark DAC
BRONZE

ZáĜivČ žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, ovocná,
pĜipomínající zralý grep, pomelo a zralý angrešt.
ChuĢ je bohatá, þistá, šĢavnatá, s pĜíjemnými
ovocnými tóny grepové kĤry, grepu a bergamotu.
Delší závČr.
Gratinovaný kozí sýr
na salátovém lĤžku s piniovými
mi
mi
jádry

85,33 bodů | 339 Kč

w w w.vine ro.c z

2019–2021
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Grand test

Degustační komise časopisu

Degustace probČhla
v prostorách restaurantu

pro Grand test Sauvignony ze Štýrska
Zleva: Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR, držitel titulu Advanced
Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi¿nalista Mistrovství Evropy sommelierĤ
2017 (Wine&Degu bar), Martin Matula – sommelier, Ĝeditel (Winestore), Tereza
Němečková – Advanced in Wines and Spirits (VinoVinoVino), Martin Marian –
sommelier a Ĝeditel hotelu Regina, Martina Riel-Salvatore – Wine buyer
(MAKRO), David Král – vítČz BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018,
head sommelier (BOHEMIA SEKT), Richard Süss – obchodní Ĝeditel (BACCHUS
Vins & Champagnes), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ, Roman
Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka)
Legenda:
Doporuþená
kombinace
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Doporuþená
doba konzumace

Podolské nábĜeží 34/6
Praha 4 - Podolí
tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

ZALTO
www.vino-vino-vino.cz

Partnerem degustací
je minerální voda

Weingut Neumeister, Sauvignon
Blanc Steirische Klassik 2017 STK
BledČ zelenkavČ žlutá barva, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je þistá, intenzivní, s nádechem þerného bezu
a listu þerného rybízu. ChuĢ je bohatá, s dobrou
kyselinou, pĜipomínající zelená jablka a bergamot.
Dlouhý závČr.

Grilovaná kuĜecí prsa s kari
na þoþkovém lĤžku

85 bodů | 495 Kč

w w w.pro-vino.c z

2019–2021

Weingut Tement, Sausal Schiefergestein
Sauvignon Blanc 2016 Ortswein

Peter Skoff, Gamlitz „BIO“
Sauvignon Blanc 2017, Südsteiermark

w w w. v in o v in o v ino.c z

84,67 bodů | 630 Kč

www.vi ner o.cz

84,67 bodů | 459 Kč

Rakousko, Štýrsko – kategorie „Ried“ – specifické viniþní tratČ
w w w. s attle rh o f. at

Vítěz Grand testu

GOLD

Weingut Sattlerhof, Ried Kapellenweingarten Sauvignon Blanc 2017 STK
SvČtlá zlatavČ slámová barva se stĜíbrnými odlesky, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, s výraznou
tóninou grepové kĤry a þerstvého celeru. ChuĢ je mohutná, s bohatou nahoĜklostí, pĜipomínající zralé grepy
a pomelo. Dlouhý závČr.
Telecí Saltimbocca

91,11 bodů | 25 €

2019–2021

Weingut Sattlerhof, Ried
Kranachberg Sauvignon Blanc
2016 Grosse STK

SILVER

ZáĜivČ zlatá barva se slámovými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivní, koĜenitá,
s nádechem badyánu, zralých citrusĤ a þerstvČ posekané trávy. ChuĢ je šĢavnatá, pikantní, s nádechem
zelených jablek, angreštu a kiwi. Dlouhý závČr.
Štýrské peþené kuĜe

w w w.s a ttle rhof.a t

90,67 bodů | 42 €

2019–2021
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Grand test

Plán degustací

pro rok 2019

Grand test svět

Grand test ČR a Slovensko

ýerven 2019

ýerven 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 12. 4. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 12. 4. 2019

Grand test: Bourgogne Blanc

Suchá a polosuchá vína z odrĤdy Hibernal

PĜedstavujeme: Lambrusco
ýervenec–Srpen 2019

ýervenec–Srpen 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 5. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 5. 2019

Grand test: Gavi di Gavi DOCG

Veltlínské zelené VOC Znojmo

PĜedstavujeme: Retsina
ZáĜí 2019

ZáĜí 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 7. 6. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 7. 6. 2019

Grand test: Riesling (Kamptal, Kremstal, Wachau)

VOC Kraví hora

PĜedstavujeme: Tichá bílá vína ze ŠpanČlska
ěíjen 2019

ěíjen 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 23. 8. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 10. 9. 2019

Grand test: Riesling z Alsaska

Rulandské bílé a Rulandské šedé z VOC Mikulov

PĜedstavujeme: Tichá þervená vína z oblasti Douro
Listopad 2019

Listopad 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 6. 9. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 6. 9. 2019

Grand test: Barolo – aktuální roþníky na trhu

Suchá þervená vína z odrĤdy Pinot Noir

PĜedstavujeme: ýervená vína z oblastí Cornas a St.-Joseph
Prosinec 2019 – Leden 2020

Prosinec 2019 – Leden 2020

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 11. 10. 2019

Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 11. 10. 2019

Grand test: Tawny Port (kategorie Tawny 10yo a Tawny 20yo)

Sekty vyrábČné klasickou metodou

PĜedstavujeme: Sherry
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Peter Skoff, Ried Kranachberg
Sauvignon Blanc 2017,
Südsteiermark

BRONZE

PrĤzraþné jiskrné zlatožluté víno, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, pĜipomínající vyzrálé citrusové
ovoce, kumkvaty a pomelo. ChuĢ je precizní, þistá,
pomČrnČ intenzivní, s velmi dobrou ovocností
zralých citrusĤ. StĜednČ dlouhý závČr.
Steak z tuĖáka
v sezamové krustČ

90 bodů | 559 Kč

w w w.vine ro.c z

2019–2020

Weingut Neumeister, Ried
Klausen Sauvignon Blanc 2017
Erste STK
Barva leštČné mosazi se slámovými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je výrazná, pĜipomínající sušené pampeliškové kvČty, heĜmánek a þerstvé bylinky.
ChuĢ je výrazná, s pĜevahou nahoĜklosti, pĜipomínající rebarborový koláþ. StĜednČ dlouhý závČr.
Husí kaldoun

w w w.a life a .c z

86,22 bodů | 777 Kč

2019–2020

Weingut Gross, Ried Sulz
Sauvignon Blanc 2016 Erste STK
MedovČ žlutá barva se záĜivými slámovými
odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ pĜipomíná
þerstvý kopr, Ĝapíkatý celer a podzimní jablka. ChuĢ
je výrazná, s ovocnými tóny, jemnou nahoĜklostí
a bohatou mineralitou. Delší závČr.

Treska ve slané krustČ
s peþenými brambory

86,44 bodů | 934 Kč

w w w.bokovka .c om

2019–2020

Weingut Tement, Ried
Grassnitzberg Sauvignon Blanc
2017 Erste STK
TmavČ žlutá barva se záĜivými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, herbální, s nádechem þerstvého šĢovíkového listu a zeleninového smoothie.
ChuĢ je výrazná, minerální, s výraznČjší pazourkovou pĜíchutí. StĜednČ dlouhá dochuĢ.
Losos v bylinkové krustČ
s drcenými pistáciemi

85,11 bodů | 1 040 Kč

w w w.vinovinovino.c z

2019–2020
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Grand test
Slovinsko, oblast Štajerska
w w w. v in o v in o v in o . c z

Vítěz Grand testu

GOLD

Domaine Ciringa, Fosilni Breg Reserve Sauvignon Blanc 2015, Štajerska
Intenzivní slámovČ žlutá barva s jantarovými odlesky, vynikající viskozita. VĤnČ je þistá, bohatá na tóny ovoce,
koĜení a ušlechtilého dĜeva. ChuĢ je šĢavnatá, živá, s jemným nádechem CO2 a pĜíjemnými podtóny zralého
pomela. Dlouhý závČr.
Perliþka se smetanovými brambory

2019–2020

89,67 bodů | 735 Kč

Ptujska Klet, g-Pullus Sauvignon
Blanc 2015, Štajerska

SILVER

ýisté prĤzraþné víno se záĜivČ žlutou barvou, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ pĜipomíná þerstvý Ĝapíkatý
celer, rebarboru a zelené lískové oĜechy. ChuĢ je výraznČjší, s herbálními tóny, pĜipomínající þerstvou
koĜenovou zeleninu a citrusy. Dlouhý závČr.

Humrový koktejl
s americkým dresinkem

87,11 bodů | 327 Kč

2019–2020

w w w.s lovins ka -vina .c om

Domaine Ciringa, Fosilni Breg
Sauvignon Blanc 2017, Štajerska
BRONZE

Barva leštČného zlata se záĜivými odlesky, stĜední
viskozita. VĤnČ je výraznČjší, pikantní, s nádechem
jádĜince, bylinek a þerstvé šalvČje. ChuĢ je minerální, šĢavnatá, s pikantní pĜíchutí rĤžového grepu.
StĜednČ dlouhý závČr.

Zeleninové lasagne
gratinované sýrem Pecorino

83,56 bodů | 565 Kč

2019–2020

w w w.vinovinovino.c z

WINE & Degustation uděluje
medaile vítězným vínům
Medaile nejsou udČlovány všem vínĤm,
která dosáhnou urþitý poþet bodĤ, ale
výluþnČ tĜem nejlepším vínĤm v Grand
testech, v novinkách pak „Vínu mČsíce“
a „Nejlepšímu nákupu“, tedy vínu s nejlepším pomČrem kvality a ceny. Tyto
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GOLD

SILVER

medaile budou pro zákazníky obchodĤ,
vinoték, restaurací þi pĜímo vinaĜĤ a dovozcĤ jasnou zárukou toho, že víno prošlo
nČkterou z degustací þasopisu WINE &
Degustation a bylo ve velké konkurenci
ocenČno nároþnou degustaþní komisí þa-

BRONZE

sopisu jako jedno z nejlepších vín v dané
kategorii, které si na našem trhu mĤžete
koupit. Orientujte se pĜi nákupu vína podle medailí þasopisu WINE & Degustation a vyzkoušejte vítČzná vína, která ocenily komise nejvČtších odborníkĤ v ýR.

pí
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z ýech, Moravy a Slovenska

Drobnými vinicemi se zde mĤžete procházet hodiny.

NITRANSKÁ
Když se řekne Nitranská vinařská oblast, těžko si mnozí
z Vás představí něco konkrétnějšího. Signiﬁkantní odrůdu,
styl vín či nějaké významné jméno vinařského světa.
Nitranská vinařská oblast je třetí největší na Slovensku
a určitě tou nejrozmanitější. Najdete zde snad všechny
odrůdy slovenského vinařství, různé půdní proﬁly, běžné
vinice v rovinách i unikátní terroir svahů pradávného
vulkánu. Je toho tolik, že do jednoho článku by se určitě
všechno nevešlo. Ale vybral jsem pro vás alespoň několik
jedinečných míst a zážitků, které byste při návštěvě tohoto
regionu neměli minout a které byste měli zkusit.
82 | WINE & Degustation

O

blast okolo mČsta Nitry hrála
po staletí dĤležitou roli v historii celého slovenského vinaĜství.
První archeologické nálezy sice pocházejí z oblasti Malokarpatské a dokládají
zde již v 7. století pĜed naším letopoþtem
nejstarší pČstování révy na území Slovenska pĤvodními keltskými kmeny, ale
pozdČjší období spojené s ěímany a následnČ Slovany už plnČ souvisí i s Nitrou
a oblastmi v jejím okolí. PĜedevším z období Velké Moravy se dochovalo velké
množství textĤ, a dokonce i modlitby
za úrodu, dokládající význam a dĤležitost zdejšího území a navazující Malokarpatské oblasti pro tehdejší vinaĜství.
Až v období tĜináctého a þtrnáctého sto-

Malebná zákoutí vinic na vulkánu Sitno

VINAŘSKÁ OBLAST
letí se o výrazný rozvoj vinohradnictví
v dalších oblastech Slovenska zasloužili
italští a na západČ Slovenska i nČmeþtí osadníci. Malokarpatská a nitranská
vína získala ve stĜedovČku velkou oblibu
a úspČšnČ konkurovala jak dolnorakouským, tak uherským vínĤm. Bratislava díky dobrému vínu a díky dunajské
obchodní cestČ získala v tomto období
takĜka dominantní postavení. Velmi významným rokem v historii slovenského
vinaĜství byl rok 1825, kdy napoleonský
voják Johan E. Hubert postavil v BratislavČ první továrnu na výrobu šumivých
vín mimo Francii. Ta byla v 70. letech
pĜestČhována do SeredČ, centra Nitranské vinaĜské oblasti. V 19. století byly

slovenské vinice témČĜ úplnČ zniþeny
krutými mrazy, révokazem, houbovými
chorobami a pozdČji též váleþnými konÀikty. Plocha vinic se zaþala podstatnČ
zvyšovat až v 50.–60. letech 20. století.
Vinice byly pĜizpĤsobeny potĜebám mechanizace užívané v zemČdČlské velkovýrobČ, zmČnil se i zpĤsob a systém pČstování vinné révy ve prospČch velkých
tvarĤ a širokých meziĜadí. Rekordní rozlohy dosáhly vinice na Slovensku v roce
1980, kdy celková výmČra atakovala
hranici tĜiceti tisíc hektarĤ.
Po revoluci došlo k þásteþnému chátrání nČkterých slovenských vinaĜských
mikroregionĤ a mnohé marnČ þekají,

i pĜes mírnou renesanci vinaĜství v posledních letech, na svoji obnovu dodnes.
AktuálnČ je na Slovensku registrováno
na dvacet jedna tisíc hektarĤ vinic, obhospodaĜovaných je podle posledních
údajĤ pĜibližnČ sedmnáct tisíc. Když se
ale bavíte s místními vinaĜi a odborníky, pravdivé množství hektarĤ, odkud se
opravdu produkuje víno, je podle nich
ještČ o dalších þtyĜi až pČt tisíc hektarĤ
menší. DĤvod je prý velmi jednoduchý.
Nízká kvalita mnohých vín související
s nízkou spotĜebou tuzemského vína
na Slovensku. Mnoho SlovákĤ dá prý
radČji pĜednost vínĤm ze zahraniþí,
paradoxnČ i ze západních, tradiþních
vinaĜských regionĤ radČji jezdí za dobKvČten 2019 | 83

z ýech, Moravy a Slovenska

rým vínem na Moravu. Opravdu kvalitní tuzemská vína navíc na Slovensku
už nepatĜí mezi levné zboží, mnoho slovenských vinaĜĤ pĜizpĤsobilo své ceny
západním þi jižním vinaĜským mocnostem. UrþitČ to souvisí i s masivními in-

vesticemi do prestižních a designových
vinaĜských domĤ, které v posledních
patnácti letech na Slovensku probČhly. Slovenští vinaĜi si také svých kvalitních vín považují výraznČ více, než
tĜeba jejich moravští kolegové. I proto

je pro mnohé slovenské obyvatele stále zajímavČjší zajet si pro vína k nám
na Moravu. Slovenští vinaĜi se o to více
snaží o export svých vín a docela se jim
to i v posledních letech daĜí. PĜedevším
pak naturálnČ zamČĜeným vinaĜĤm.
Inzerce
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Inzerce

VraĢme se ale radČji k NitĜe a nechme
obchod s víny a cenovou politiku stranou. Jak bylo Ĝeþeno, vinaĜská oblast
nesoucí jméno Nitranská je nejrozmanitČjším vinaĜským regionem Slovenska. Na pĜibližnČ þtyĜech tisících hektarech registrovaných vinic zde najdete
skoro všechno, co zájemce o dobré víno
potĜebuje þi hledá. PodobnČ jako jinde
je ale þást zdejších vinic opuštČná a ladem ležící. Nitranská vinohradnická
oblast je geogra¿cky i klimaticky velmi
rĤznorodá a zahrnuje devČt vinohradnických rajonĤ. Nitranský, Pukanecký, Radošinský, Šintavský, Vrábelský,
Zlatomoravský, Želiezovský a Žitavský, ve kterých je 159 vinohradnických
obcí. Vinice jsou situovány pĜedevším
na svazích pohoĜí Tribeþ, na severu pak
Štiavnických vrchĤ a Povážského Inovca. Severu dominují pĜevážnČ vápencové a pískovcové pĤdy, v jižní a západní þásti je pĤda pokryta sedimenty
a sprašemi. Unikátní a zcela vyboþující
je okolí Štiavnických vrchĤ, které jsou
sopeþným pohoĜím. Zde je podloží budováno andezity, ryolity a tufy. Zdejší
území je mimoĜádnČ bohaté na výskyt

minerálĤ (pĜibližnČ 140 druhĤ) a drahokovných rud, v minulosti též intenzivnČ tČžených. PĜedevším právČ díky
této unikátní rozmanitosti zdejších pĤd
je nabídka tohoto regionu vinaĜsky tak
bohatá. CelkovČ kromČ sopeþných þástí v celé oblasti dominují hnČdozemČ
a þernozemČ s vysokým podílem jílu
a skeletu. Výrazné jsou i teplotní rozdíly mezi severem a jihem, prĤmČrné
roþní teploty jsou dlouhodobČ na hranici 11,5 stupĖĤ Celsia, bČhem vegetace takĜka 18. Na severu je výraznČjší zima, jih je teplotnČ konzistentnČjší
a vyrovnanČjší.
Ve vinicích naleznete z bílých odrĤd nejvíce hlav Veltlínského zeleného, Sylvánského zeleného, Chardonnay a celé burgundské rodiny, pĜípadnČ aromatického
Sauvignonu a praktického Müller Thurgau. Najdete zde i Ryzlinky vlašské, rýnské þi populární Pálavu. Jedineþná je Nitranská vinaĜská oblast i vysokým podílem
lokální odrĤdy Pasecká leánka. Z modrých odrĤd hraje prim Frankovka, SvatovavĜinecké a Cabernet Sauvignon. Sídlí
zde napĜíklad i nejvČtší slovenská vinaĜBĜezen 2019 | 85
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Jarní výhledy, které neomrzí.

ská ¿rma Víno Nitra þi nejvČtší a nejstarší
producent sektĤ na Slovensku a ve stĜední
EvropČ, spoleþnost Hubert J. E., která dnes
patĜí stejnému majiteli jako naše tuzemská
spoleþnost BOHEMIA SEKT a. s. Centrem regionu je mČsto Nitra, vinaĜsky dĤležitou roli hrají ale pĜedevším menší mČsta
a obce oblasti. Jak jsem již nČkolikrát nastínil, celá oblast je velmi rĤznorodá, takže
se dnes zkusím soustĜedit pouze na její nejzajímavČjší, severní þást v okolí vulkánu
Sitno. Zde na jeho svazích se dČje myslím
to vinaĜsky asi nejdĤležitČjší.
Prvním vaším cílem pĜi návštČvČ oblasti
by mČlo být historické mČsteþko Pukanec, dĜíve uvádČné jako hornická obec
Baka. Ve 13. století je tato obec králem
nazývána Argenti fodina nostra Bacabana (náš stĜíbrný dĤl Bakabana) a od roku
1323 má již výsady svobodného královského báĖského mČsta. Obyvatelstvo se
však nevČnovalo jen tČžbČ drahých kovĤ,
bylo tĜeba obdČlávat i okolní pĤdu, která lidi živila. Rovinaté pozemky v jižní
a východní þásti katastru se využívaly
na pČstování obilovin a pícnin, na jižních
úboþích Vajrabu, na ďajtni a Nad mČstem
majitelé vysazovali ovocné stromy a vinnou révu. Nejstarší stopa zdejších vinic
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vede na kopec Vajrab. Jméno dostal podle vinné révy, která se zde pČstovala už
v dobách, kdy nČmeþtí horníci nafárali
zlatonosnou žílu, kterou nazvali Weinrebner. Vajrab je totiž zkomoleninou nČmeckého slova Weinreben – vinná réva.
Pukanské vinohrady leží v nadmoĜské
výšce 350–485 m, þímž se stávají výškovČ rekordní nejen na Slovensku, ale
i v rámci okolních vinaĜských zemí. Hradba Štiavnických vrchĤ chrání území pĜed
severními vČtry, od jihu je zemČ otevĜená
do Podunajské nížiny. Léta jsou zde vČtšinou suchá, teplá až horká, zimy mírné.
Zajímavostí je zde ostré rozhraní mezi Panonskou a Karpatskou Àórou, tady konþí
panonská teplá jižní Evropa a zaþíná severní, studená karpatská. Nad nejvýše
položenými vinicemi, ve kterých rostou
napĜ. i broskve, meruĖky, mandle a vzácné moruše þerné, najdete navazující pásmo dubového lesa široké asi 80–100 m,
nad nímž zaþíná buþina s jedlí a borĤvkovým podrostem. PĤdní složení vinorodých svahĤ je determinováno podložím
vulkanického pĤvodu. Na povrchu je
obdČlávána hlinitá pĤda (30–60 cm), pod
ní se nachází zvČtralá vulkanická hornina
silná 2–5 metrĤ (místy dokonce i více),

která postupnČ pĜechází do pevné skály,
tvoĜené již zmiĖovanými tufy a andezity.
ZjednodušenČ a pro vysvČtlení rozdílu
mĤžeme Ĝíci, že mČkký tuf je sopeþný popel, zatímco tvrdý andezit je sopeþná láva.
Sopeþná pĤda je porézní a výbornČ absorbuje vodu, okolní plyny a kyslík, které má
následnČ réva k dispozici pro své koĜeny.
V pĤdách je na druhou stranu nedostatek
vápníku, což negativnČ ovlivĖuje kvalitu
nČkterých plodin i kultivarĤ révy, napĜ.
Ryzlink vlašský, Tramín nebo Burgundské. Dá se to však eliminovat vápnČním
pĤdy, o což se dĜíve vČtší podniky v oblasti snažily. Naopak, výjimeþnou chuĢ
i buket zde mĤže dosáhnout výše zmiĖovaná lokální odrĤda Pesecká leánka, Sauvignon, Veltlínské þi Sylvánské zelené,
Müller Thurgau, Irsai Oliver, z modrých
odrĤd pak pĜedevším Frankovka.
Zdejší vinaĜi mají velký dar, který jim zanechali pradávní horníci – hluboké kopané sklepy. Jsou vyhloubené ve zvČtralých
andezitových skalách, na mnohých místech pĜímo mezi vinicemi. Jejich pĜesné
stáĜí je záhadou, ale odjakživa po odchodu horníkĤ sloužily nejen k uskladnČní
vína, ovoce þi zeleniny, ale poskytovaly
i úkryt obyvatelstvu pĜed nepĜátelskými

Staré hlavy révy vinice ýajkov

nájezdy TurkĤ a také bČhem 2. svČtové
války. NČkteré jsou jednoduché, dlouhé
6–7 m, s mírným, nebo strmým vstupem,
hloubené maximálnČ pČt metrĤ pod povrchem, ale jsou zde i výraznČ vČtší s desítkami metrĤ chodeb, odboþkami v nČkolika patrech nad sebou. V takovém
prostĜedí se teplota mČní v prĤbČhu roku

jen minimálnČ, což je vynikající pro uložení vín. Také kvašení moštĤ zde probíhá
velmi pomalu, vína mnohdy ještČ na jaĜe
probublávají. Pukanští vinaĜi postupují
ve výrobČ vín tradiþnČ, s minimálními
zásahy do procesu a minimálním školením vín. Tomu odpovídá þastý rustikální
charakter zdejších vín s minimem aditiv

a síry. Pukanec spadá do malého mikroregionu vinic zvaných Pod vulkánem
Sitno. Toto magické místo, kde réva zapouští své koĜeny hluboko do sopeþného
podloží pradávného mohutného vulkánu, uþarovalo mnoha milovníkĤm vína.
Stratovulkán Sitno byl pĤvodnČ vysoký
pĜes 4 kilometry a zabíral plochu asi
Inzerce

www.vinocibulka.cz
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Nová vinice ýajkov

2 200 kilometrĤ þtvereþných. Samotný
vývoj Sitna byl velmi složitý a probíhal
v období pĜed 15–11 miliony let v pČti
hlavních cyklech. BČhem tohoto období
se stĜídala explozivní a klidná období,

bČhem nichž vulkán chrlil rĤzné druhy
sopeþných vyvĜelin. VinaĜská krajina
pod vulkánem Sitno zahrnuje jen pár vinaĜských vesnic, jako tĜeba ýajkov, Nová
Dedina, Podlužany, Brhlovce, Bátovce,

Žemberovce þi právČ starobylé mČsteþko Pukanec. Odtud je už pouze kousek
na návštČvu historické Bánské Štiavnice,
zapsané na seznamu kulturního dČdictví
UNESCO. Až tudy pojedete, urþitČ naInzerce

Spustili jsme předprodej
na Sonberské (ne)vinné kulturní léto
5. 7.
19. 7.
2. 8.

Ulrychovi & Javory Beat
Trojanovi & Slavonice Fest / Martin „Kudla“ Kudlička
Jarda Dušek / Dáša Ubrová Trio

16. 8.

Jananas

30. 8.

Kamil Střihavka & The Leaders acoustic band

20. 9.

Loučení s létem / Kanci paní nadlesní

Letní kulturní večery na Sonberku — to je setkávání s úžasnými umělci, výjimečným vínem
v unikátním prostředí uprostřed sonberské vinice, na terase jedinečného vinařského domu
s ikonickým výhledem na Pálavu a západ slunce…
Začátek vždy v 19 hodin } Změna programu vyhrazena
Více info na www.sonberk.cz } 777 630 434 } @winerySonberk } #Sonberk } Sonberk 393, Popice
Vstupenky pořídíte na www.smsticket.cz
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Mladá výsadba je zde k vidČní stále více.

vštivte vinaĜství Pivnice ýajkov, Pivnica
Brhlovce a vinaĜství Marvla TINDO.
Pasecká leánka je další zajímavostí, kterou
byste si nemČli nechat ujít. Tato odrĤda
mČla dĜíve ve zdejších vinicích dominantní
zastoupení, ale v dobČ nedávno minulé se
z ní stala pouze kvantitativní surovina pro
velké vinaĜské závody a jejich produkci.
Období po revoluci se stalo pro tuto odrĤdu zásadní. Pro mnohé vinaĜe byla samozĜejmostí, odrĤdou, co vždy dávala vysoké
výnosy a také stabilnČ dozrávala. VČtšina
spotĜebitelĤ ji ale ani neznala, neb dĜíve
konþila jako souþást všemožných známkových vín a jako jednoodrĤdová se vyskytovala minimálnČ. ObchodnČ tedy velmi
tČžko uchopitelná, ale ve vinicích výraznČ
zastoupená. I proto v prvních letech po revoluci spíše mizela a upadala v zapomnČní, nahrazována zvuþnČjšími odrĤdami. Až
postupnČ zaþali nČkteĜí vinaĜi chápat její
dĤležitost a úþelnost na vinicích pod vulkánem. Její adaptibilitu, konzistenci a pĜizpĤsobivost. A také dar dávat charakterní
vína, pokud jí k tomu vinaĜ dá pĜíležitost.
Ukázat sílu zdejšího terroir. Podoba vín

z této odrĤdy vyrobených totiž velmi úzce
souvisí s pĜístupem konkrétních vinaĜĤ,
nakolik ji lámou ve sklepČ pokusy se selektovanými kvasinkami a nakolik jí dají
možnost vlastního, individuálního projevu. Mne osobnČ baví spíše její pĜírodní
rozmČr, v opaþném pĜípadČ se totiž stává
pĜíliš uniformní odrĤdou bez vlastního
charakteru. Její osudy ve mnČ evokují pĜíbČh odrĤdy Müller Thurgau v dobČ po revoluci u nás. Opomíjená, zatracovaná,
podceĖovaná, nahrazovaná. A pak Müllerku ochutnáte ze starých vinic tĜeba na nČmecké Mosele a pochopíte, že problém je
nČkde jinde než v odrĤdČ.
Dalším názvem, na který zde urþitČ narazíte a který byste nemČli jen tak pĜeskoþit, je sdružení vinaĜĤ Terroir Tekov. Toto
uskupení odpovČdných vinaĜĤ z širší oblasti vulkánu Sitno si dalo za cíl zmČnit
pohled slovenských konzumentĤ na vína
nejen této oblasti. PodobnČ jako nČkteĜí
naši vinaĜi, brzy pochopili, že terroir je
více než pĜívlastek. A pĜedevším to, že
vyrábČt terroirová vína je mnohem složitČjší než ta pĜívlastková. O to zajímavČjší

PhDr. Martin Procházka
PhDr. Martin Procházka se na tuzemské vinaĜské scénČ pohybuje už druhé desetiletí.
Za tu dobu se ze zapáleného milovníka vína
postupnČ stal uznávaným obchodníkem,

ale získává následnČ konzument zážitek,
o to unikátnČjší jsou samotná vína a o to
lépe charakterizují daný region. A tak se
spojili do uskupení, nastavili si spoleþné podmínky, kodex výroby svých vín
a pracují na spoleþném marketingu celé
oblasti. KromČ zmiĖovaných obcí pĜímo
na primárních svazích Sitna najdete þleny uskupení i v obcích Levice, Santovka,
Podlužany þi Brhlovce. Zde máte navíc možnost navštívit unikátní Skalnatá
obydlí. Tento komplex obytných a hospodáĜských prostor vytesaných pĜímo
do skalnatého sopeþného podloží patĜí
k vyhledávaným turistickým cílĤm oblasti. Najdete je po celé obci Brhlovce, nejvíce ale v ulici zvané Šurda. Vždy v první polovinČ kvČtna pak poĜádají vinaĜi
Terroir Tekov akci s názvem „Levické
putování za vínom“, kdy máte možnost
ochutnat desítky místních vín od þlenĤ
sdružení. Letos je to pĜesnČ 11. 5., takže
máte nejvyšší þas vyrazit. Stojí to urþitČ
za to, protože podobných míst s tak unikátním terroir na svČtČ moc není.
Te x t a f o t o : M a r t i n P r o c h á z k a

nezávislým vinaĜsko-gastronomickým konzultantem, lektorem sommelierských kurzĤ
a hodnotitelem vín þi oborových soutČží.
V posledních letech je také autorem odborných þi popularizaþních þlánkĤ o vinaĜské
problematice.
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Růžová vína
z VOC Modré hory
VOC Modré hory je prvním VOC v České republice, které vyrábí vína pouze z modrých
odrůd révy vinné. Z nich vyrábí jak červená, tak růžová vína. Oblast Modré hory patří
do regionu Hanácké Slovácko, nejznámějšími vinařskými obcemi jsou zde Bořetice, Velké
Pavlovice, Kobylí nebo Němčičky. Jelikož nastává sezóna růžových vín, zaměřili jsme se
tentokrát právě na ně, neboť i pro VOC Modré hory jsou důležitým artiklem.
90 | WINE & Degustation

Z hlediska klimatu patĜí oblast Modrých hor k nejteplejším místĤm
v republice a souþasnČ k místĤm s nejvČtší dobou sluneþního svitu.
Dlouhodobý prĤmČr roþních teplot zde je 9,5 °C. RoþnČ zde spadne
cca 580 mm srážek. PĤdní podmínky jsou charakteristické stĜídáním vápenitých jílĤ, slínu a pískovce, na nČkterých místech najdete
i spraš. VinaĜi v tomto regionu pro své VOC vybrali tĜi odrĤdy s nejvČtší tradicí, vína VOC Modré hory je tak možné vyrábČt z odrĤd
Frankovka, SvatovavĜinecké a Modrý Portugal. Pro rĤžová vína
jsou však pĜípustné pouze odrĤdy Frankovka a SvatovavĜinecké.

Vítěz Grand testu

VOC Modré hory chce v oblasti rĤžových vín vyvrátit mýtus o tom,
že rosé je pouze jednoduché letní víno, které je tĜeba vypít co nejdĜíve, nejpozdČji do konce léta v roce po sklizni. Naopak, volbou
vhodné technologie a optimální suroviny se snaží vyrábČt rosé,
která mohou zrát po dobu nČkolika let v láhvi a zaujmou i svým

SILVER

GOLD

terciárním buketem. Zdejší rosé mají þasto tmavší barvu díky delší
maceraci hroznĤ, nČkterá vína leží déle na kvasnicích a nČkteĜí vinaĜi využívají i malolaktickou fermentaci. U dobrých vinaĜĤ jsou
pak výsledkem vína s mohutnČjší strukturou a zajímavou komplexní aromatikou.
VOC Modré hory má pro vynikající rĤžová vína veškeré pĜedpoklady. To jasnČ dokazují vína na pĜedních místech. PĜíjemná, odrĤdovČ
charakteristická, s pČkným ovocem a svČží kyselinkou, þistČ vini¿kovaná a souþasnČ se strukturou a potenciálem k nČkolika letĤm
vývoje. Jasným králem rosé z VOC Modré hory je Jan Stávek, jeden
z nejvČtších specialistĤ na vynikající rĤžová vína u nás. Jeho jednoznaþný triumf v tomto testu pro nás tedy vĤbec není pĜekvapivý.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Víno J. Stávek, Rosé Trkmanska
2017, VOC Modré hory, suché,
Velké Pavlovice, Trkmanska
TmavČ rĤžová barva s jahodovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, ovocná,
intenzivní, s nádechem vyzrálého bobulového ovoce a zralých peckovin. ChuĢ je
mimoĜádnČ harmonická, šĢavnatá, s velmi
pĜíjemnou ovocnou kyselinou, pĜipomínající zralé tĜešnČ, þervený rybíz a granátová
jablka. Dlouhý závČr.
Zelený chĜest
obalovaný v plátku
roastbeefu

G

88

bodů

cena 220 Kč
www.jstavek.cz

Víno J. Stávek, Rosé Bočky 2016,
VOC Modré hory, suché,
Němčičky, Bočky
JahodovČ rĤžová barva s malinovými odlesky,
dobrá viskozita. VĤnČ pĜipomínající rakytníkovou limonádu a brusinkovou zavaĜeninu
a zralý þervený rybíz. ChuĢ je pikantní, ovocná
a koĜenitá, s pĜíjemnou kyselinou, zĤstávající
v delším závČru.

Francouzské brambory
gratinované sýrem
Gruyère

84,88
bodů

cena 550 Kč
www.jstavek.cz
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Víno J. Stávek, Rosé Bočky 2017,
VOC Modré hory, suché,
Němčičky, Bočky
TmavČ rĤžová barva s ¿alovými odlesky, velmi
dobrá viskozita. VĤnČ je výraznČjší, s tóninou
zralého lesního ovoce, borĤvek a ostružin. ChuĢ
je jemnČ nazrálá, pikantní, s ovocnou tóninou
þerveného rybízu a borĤvek, s pikantním podtónem koĜení. StĜednČ dlouhý závČr.

KukuĜiþná tortilla
plnČná pikantní kuĜecí
smČsí

84,50
bodů

cena 300 Kč
2019–2020
20
019 2020

www.jstavek.cz

2019–2020
20019 2020
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Růžová vína z VOC Modré hory
Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation
a sommelier (Bokovka), Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ,
Richard Süss – obchodní Ĝeditel (BACCHUS Vins & Champagnes),
David Král – vítČz BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016 a 2018, head
sommelier (BOHEMIA SEKT), Martina Riel-Salvatore – Wine buyer
(MAKRO), Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR, držitel titulu
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi¿nalista Mistrovství
Evropy sommelierĤ 2017 (Wine&Degu bar), Martin Marian – sommelier
a Ĝeditel hotelu Regina, Martin Matula – sommelier, Ĝeditel (Winestore)

Degustace probČhla
v prostorách restaurantu

Podolské nábĜeží 34/6
Praha 4 - Podolí
tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

ZALTO
www.vino-vino-vino.cz

Legenda:
D
Doporuþená
kkombinace
ko
o
92 | WINE & Degustation

Doporuþená
D
ddoba konzumace

Partnerem degustací
je minerální voda

Vinařství Vít Sedláček, Frankovka
rosé 2016, VOC Modré hory, suché
RĤžovo ¿alová barva se svČtlými odlesky,
stĜední viskozita. VĤnČ pĜipomíná pivoĖkový
kvČt, ibišek a šeĜík. ChuĢ je stĜednČ intenzivní,
s dobrou kyselinou, lehkou zemitostí a delikátními podtóny, pĜipomínající koĜení a zavaĜovanou Ĝepu. StĜednČ dlouhý závČr.

Smažený hovČzí plátek

MalinovČ rĤžová barva s lehkými lososovými
odlesky, stĜední viskozita. VĤnČ je þistá, primární, s tóny drobného bobulového þerveného
ovoce a zralých peckovin. ChuĢ je šĢavnatá,
harmonická, s velmi dobrým pomČrem zbytkového cukru a kyselin, pĜipomínající zralá
granátová jablka. StĜednČ dlouhý závČr.

83,75

Lehce zauzený losos
s koprovým dipem

bodů

cena 183 Kč
www.vinosedlacek.cz

Víno z Kobylí, Frankovka rosé
2018, VOC Modré hory, suché,
Kobylí, Holý kopec

83,13
bodů

cena 194 Kč
20
2019

www.vinozkobyli.cz

20
2019

Víno J. Stávek, Rosé Bočky 2018,
VOC Modré hory, suché,
Němčičky, Bočky

Víno J. Stávek, Rosé Trkmanska
2018, VOC Modré hory, suché,
Velké Pavlovice, Trkmanska

TmavČ rĤžová barva s lososovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. SvČží ovocná vĤnČ
drobných bobulových plodĤ a þerného rybízu.
ChuĢ je ovocnČ nasládlá, s dobrou kyselinou,
pĤsobí svČžím dojmem, s delikátním perlením.
Delší závČr.

Tmavší rĤžová barva s cihlovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. VĤnČ zralých tĜešní, jeĜabin a brusinek. ChuĢ je harmonická, pikantní,
s velmi dobrou kyselinou a pĜíjemnou ovocnou
šĢavnatostí. Delší závČr.

TuĖákové sashimi
s wasabi a sojovou
omáþkou

82,75

cena 300 Kč
www.jstavek.cz

www.vinarstvihalm.cz

82

bodů

cena 220 Kč
2019–2021
20
019 2021

Vinařství Halm, Rosé Bojanovska
2017, VOC Modré Hory, suché,
Velké Pavlovice, Bojanovska

cena 170 Kč

Humrový bisque

bodů

81,38
bodů

www.jstavek.cz

2019–2021
20019 2021

Vinařství Ludwig, Frankovka rosé
2018, VOC Modré hory, suché,
Němčičky

cena 169 Kč
www.vinnesklepy.cz

81,25
bodů

Rodinné Vinařství MITOMA,
Frankovka rosé 2017, VOC Modré
hory, suché, Vrbice, Skale

cena 121 Kč
www.mitoma.cz

77,75
bodů
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Vína z typických odrůd
České republiky
Milí čtenáři, v tomto roce jsme si pro vás připravili seriál o typických
M
an
e
nejvýznamnějších
odrůdách České republiky. V každém díle se budeme
v
ě
věnovat
vždy jedné bílé a jedné modré odrůdě, a to z pohledu jejich
h
istorie pěstování a rozšíření u nás. Zaměříme se i na vína vyráběná z těchto
historie,
o
drůd jjejich
eji aromatické a chuťové vlastnosti a věnovat se budeme i klasickým
odrůd,
gastronomickým kombinacím, včetně konkrétního doporučeného snoubení.
V posledním díle shrneme i všechny odrůdy vyšlechtěné na našem území, a tak se
dostane i na Muškát moravský, Pálavu, André, Cabernet Moravia, Neronet a další
autochtonní odrůdy ČR. Z Průvodce nejlepšími víny České republiky
či nedávných Grand testů vám pak představíme nejvýše hodnocená vína.

Ryzlink vlašský
názvem Graševina nebo lokálnČ jako Riesling Italico. PĤvod
ve Francii, který uvádČjí nČkteré zdroje, je dnes považován
za málo pravdČpodobný. Existuje však studie, která hovoĜí
o pĜíbuznosti DNA se španČlskou odrĤdou Borba.

RozšíĜení v ýR
Ryzlink vlašský má v našich podmínkách tak nezamČnitelných charakter, zejména z okolí Pálavy, že ho lze
s úspČchem považovat za naši pro¿laþní odrĤdu. Nemalý
podíl na renesanci této odrĤdy má zejména ing. Josef PeĜina, který zanedlouho oslaví osmdesátku.

Historie a pĤvod
Ryzlink vlašský je pomČrnČ stará odrĤda, jejíž pĤvod není
zcela zĜejmý. NČkteré prameny odkazují na pĤvod v dnešní
Itálii a tuto hypotézu podporují druhové názvy této odrĤdy
v rĤzných jazycích. Vlašský ve staré þeštinČ oznaþuje italský,
v nČmþinČ Welsch znamená cizí, románský, ve Slovinsku se
tato odrĤda oznaþuje Laški Rizling, v Itálii Riesling Italico a v Maćarsku Olasz Rizling, což opČt naznaþuje italský
pĤvod. Mohlo by se však jednat o starou, tradiþní odrĤdu
stĜední a jihovýchodní Evropy, protože v souþasnosti je tento kultivar nejvíce rozšíĜen v zemích bývalé Jugoslávie pod
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Na našich vinicích je Ryzlink vlašský þtvrtá nejpČstovanČjší bílá odrĤda. Celkem zabírá 1 187 ha, z toho jen nepatrná þást – 0,5 ha – je ve vinaĜské oblasti ýechy, zbylou
plochu – 1 186 ha – najdeme na MoravČ. V jednotlivých
podoblastech je vysázen na následujících rozlohách vinic:
0,5 ha MČlnická podoblast, 0 ha LitomČĜická podoblast,
636 ha Mikulovská podoblast, 259 ha Velkopavlovická
podoblast, 185 ha Slovácká podoblast a 107 ha Znojemská podoblast. Pro Ryzlink vlašský jsou všeobecnČ nejlepší polohy na Pálavských vrších a mezi nejvýznamnČjší
viniþní tratČ patĜí v katastru obce Perná napĜíklad Purmice, Goldhamer, Kotelná nebo legendární traĢ Železná.
Mezi Dolními Dunajovicemi a BĜezí u Mikulova je to
pak viniþní traĢ OĜechová hora. Zajímavou aromatickou
a chuĢovou strukturou se mohou pochlubit i vína z odrĤdy
Ryzlink vlašský z viniþní tratČ Šobes, v katastru vinaĜské
obce Podmolí.

Ryzlink vlašský je uznanou odrĤdou pro VOC Mikulov,
VOC Pálava, VOC Slovácko.

Vini¿kace
OdrĤda Ryzlink vlašský je velmi vhodná odrĤda pro kupáž
na výrobu sektĤ, ale i pro výrobu tichých bílých suchých, polosuchých, polosladkých i sladkých vín. Zrání v sudech typu barrique je možné a nČkterá špiþková vinaĜství dosahují s tímto
vini¿kaþním postupem vynikajících výsledkĤ. NČkteĜí vinaĜi
používají Ryzlink vlašský pro výrobu speciálních a pĜírodních
vín a nČkterá vína jsou vini¿kována i v nádobách kvevri.

Gastronomie
Vína z odrĤdy Ryzlink vlašský jsou vhodná k Ĝíþním i rybniþním rybám, k drĤbežím specialitám nebo játrovým
paštikám. Velmi jednoduché, pĜitom efektní je snoubení
kvalitní mandlové paštiky z drĤbežích jater s vyzrálejším
vínem z odrĤdy Ryzlink vlašský. Sladší vína lze snoubit
s dezerty a vyzrálými sýry.
SkvČlým tipem na snoubení bude VinaĜství Gala, Ryzlink
vlašský – Hermes 2017, pozdní sbČr, suché, Perná, Bavory,
Hermesdorfen, Pod Pálavou s do kĜupava peþeným telecím brzlíkem se žloutkovou kroketou, s pČnou z peþených
jablek a lanýžem.

Senzorické vlastnosti
Klasicky oþekáváme þiré a prĤzraþné víno se svČtle zlatavou
barvou a slámovými odlesky. U vín se zbytkovým cukrem
nebo u zralejších vín se objevují medové až jantarové odstíny. Vína ne¿ltrovaná þi delší dobu macerovaná na slupkách
mohou mít zákal þi tmavou naoranžovČlou barvu.
U mladých suchých vín je možné rozpoznat aroma luþních
kvČtĤ, lipového kvČtu, levandule nebo mandarinkové kĤry
þi klementinky. Zralejší víno mĤže obsahovat v aromatickém projevu pomelo, kumkvat, jableþné pyré, sušená jablka,
jádĜinec, meruĖkové jádro, mandle, rebarboru, bergamotový olej, badyán nebo minerální tóny. Vína se zbytkovým
cukrem þasto voní po cibébách, rozinkách, pomeranþové
zavaĜeninČ, banánu nebo medu.
ChuĢ bývá osvČžující, s dobrou kyselinou a minerálními
tóny. NČkterá vína mohou pĤsobit i plnČjším dojmem díky
glycerolu, který je typickou a pĜirozenou souþástí chuĢového
a hmatového vnímání. NČkterá vína mohou pĜíjemnČ chutnat po spaĜených, loupaných mandlích.

Rulandské modré / Pinot Noir
Historie a pĤvod
Historie této odrĤdy se píše již více než 2 000 let. Pinot Noir
jje s nejvČtší pravdČpodobností potomek domestikované divoké
révy vinné Vitis vinifera subsp. Silvestris. PĤvod odrĤdy je zĜejmČ v dnešní Francii a nejþastČji se zmiĖuje oblast Bourgogne.
Etymologie slova Pinot pochází z francouzského Pin, tedy
b
borovice
pinie, protože tvar hroznu pĜipomíná piniovou šišku.
Název používaný u nás v dobČ Karla IV. Rouþí, pochází
N
ze složeniny slov Rouno beránþí a odráží se v nČm odkaz
na malé bobule této odrĤdy, pĜipomínající kudrlinky na srsti
malého beránka. ÚdajnČ byla tato odrĤda pĜivezena na MČlník v roce 1348 z burgundské obce Chambertin. Traduje se,
že na jedné z mČlnických vinic byl do opČrné terasy vytesán
nápis Chambertin 1348. Tak až pĜíštČ pojedete na MČlník,
mĤžete se, stejnČ jako já, pokusit tento nápis najít.
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RozšíĜení v ýR
Rulandské modré je naše þtvrtá nejpČstovanČjší modrá
odrĤda. Celkem je u nás pĜes 720 ha osázené plochy.
Menší podíl je ve vinaĜské oblasti ýechy 68 ha a 652 ha
leží na MoravČ. V ýechách je 37 ha v MČlnické podoblasti a 30 ha v LitomČĜické podoblasti. Morava pak disponuje nejvČtší plochou ve Velkopavlovické podoblasti,
kde je 228 ha této odrĤdy. Následují další podoblasti
jako Mikulovská podoblast – 165 ha, Slovácká podoblast – 133 ha, Znojemská podoblast – 127 ha. Rulandské
modré je uznanou odrĤdou pro VOC Mikulov, VOC
MČlník, VOC Slovácko a VOC Hustopeþsko.

Vini¿kace
Rulandské modré je možné použít na výrobu klaretĤ, rĤžových šumivých i tichých vín. Pinot Noir se bČžnČ používá pro
nejušlechtilejší šumivá vína svČta jak v samotné oblasti Champagne, tak i v oblastech Bourgogne, Alsace þi Lombardia. Zajímavá šumivá vína se vyrábí z Pinot Noir i ve Velké Británii.

ChuĢ bývá delikátní, ušlechtilá, elegantní, s dobrou kyselinou, tóny ovoce a koĜenitosti. U rĤžových šumivých vín
se nČkdy mĤže objevit i hoĜkosladkokyselá tónina, pĜipomínající rĤžový grep.

Gastronomie
Rulandské modré se hodí k drobné zvČĜinČ, tmavé drĤbeži nebo hovČzímu masu. DobĜe dokáže doprovodit i polotvrdé sýry nebo sýry s ušlechtilou bílou plísní. Šumivá
vína z odrĤdy Rulandské modré lze snoubit s pĜedkrmy þi
k uzeninám. RĤžové Rulandské modré vhodnČ doprovodí
rybniþní ryby þi lososa.
Nezapomenutelné snoubení je víno z vinaĜství Milan SĤkal 2015 Pinot Noir Reserva 2015, výbČr z hroznĤ, suché,
Josefov, Kukviþka, Široká hora s perliþkou se zeleným
chĜestem a omáþkou se smrži.

Rulandské modré je však velmi vhodná odrĤda pro výrobu
suchých þervených vín, která mohou velmi ušlechtile zrát
v dubovém sudu typu barrique. Rulandské modré mĤže
velmi zajímavČ zrát také v láhvi. Po pČti až deseti letech se
ve vínČ mĤže objevit nádech kĤže až animálních tónĤ. Je
na místČ pĜipomenout nejušlechtilejší vína z Burgundska,
která zároveĖ patĜí mezi nejdražší na svČtČ a jsou tvoĜena
právČ z této odrĤdy. U tČch nejvýznamnČjších si milovník
vína musí pĜipravit i více než patnáct tisíc eur za láhev.

Senzorické vlastnosti
Barva u mladých þervených vín je nepĜíliš hluboká s klasickými cihlovými odlesky, které nabírají na intenzitČ bČhem zrání. U rĤžových vín se za charakteristický
odstín považuje losovČ oranžová nebo barva koroptvího
oka. Mladé suché víno bude vonČt po tĜešních, þerveném
rybízu, brusinkách þi dužinČ granátového jablka. Zralejší
víno mĤže ve vĤni pĜipomínat jahody, maliny, ostružiny
þi borĤvky. Vyzrálé víno je typické svou animálností, tóny
pižma, kĤže, podhoubí þi bílých lanýžĤ. Zrání v sudu pĜináší tóny þokolády, koĜení, kávy a ušlechtilého dĜeva.

Te xt: Ivo D voĜá k
K re s by: © N á rodní vinaĜs ké c e ntrum o.p.s .
A utor kre s e b: © J iĜ í G r b a vþi c
Foto: Michal Šetka

Ivo DvoĜák
Ivo DvoĜák je viceprezidentem Asociace sommelierĤ ýR, jedenáctinásobným vítČzem sommelierských soutČží v ýR a vítČzem Mistrovství svČta
Habanosommelier Havana. Soudní znalec v oboru
víno a ostatní alkoholické nápoje. PĤsobí jako lektor vzdČlávacího programu Asociace sommelierĤ
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ýR „CERTIFIKÁT SOMMELIERA“ a hlavní lektor kurzĤ VinaĜského institutu. Absolvoval WSET
London Advanced, je držitelem degustaþních zkoušek ýZPI a mezinárodního degustaþního osvČdþení
OIV. Publikoval pĜes 300 odborných þlánkĤ a je
spoluautorem knih „Hledání pravdy o vínČ“ a „Sommelierství“. Od roku 2009 pravidelnČ spolupracuje s þasopisem WINE & Degustation.

Představujeme vynikající vína z odrůd Müller Thurgau a Frankovka
z Průvodce nejlepšími víny České republiky a nedávných Grand testů:
GALA VINAŘSTVÍ
Ryzlink vlašský – Hermes 2017,
pozdní sběr, suché, Perná, Bavory,
Hermesdorfen, Pod Pálavou

þ
ñÇ
Ç¢ȱ+

STAPLETON - SPRINGER
þ
ñÇ
Ç¢ȱ+

Oranžovoþervená barva s ebenovými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je komplexní, ušlechtilá,
s tóny santalového dĜeva, zralých peckovin a kĤže.
ChuĢ je komlexní, pikantní, s pĜíjemnými šĢavnatými tóny ovoce, podtržená vyzráním v kvalitním
dubovém sudu. Dlouhý závČr.

ZáĜivČ žlutá barva s citronovými odlesky, vysoká
viskozita. Intenzivní vĤnČ zralých klementinek, lipového kvČtu a rozkvetlé louky. ChuĢ je
šĢavnatá, harmonická, s bohatou paletou zralého
ovoce, s velmi dobrou šĢavnatou kyselinou.
Dlouhý, minerální závČr.

www.galavinarstvi.cz

www.stapleton-springer.cz

VINAŘSTVÍ ILIAS
þ
ñÇ
Ç¢ȱ+

Ryzlink vlašský III. 2017, moravské
zemské, suché, Pavlov, Slunný vrch

Ben’s Reserve, Pinot Noir 2015,
suché, moravské zemské víno

VINAŘSTVÍ PETR KOČAŘÍK
þ
ñÇ
Ç¢ȱ+

Novosady, Pinot Noir 2016,
moravské zemské víno, suché

KĜišĢálovČ þistá barva se svČtle olivovými odlesky,
velmi dobrá viskozita. Ovocná intenzivnČjší vĤnČ
s nádechem sadového ovoce a klementinek. ChuĢ
je opulentní, ovocná, s pĜíjemnými tóny bílé moruše a hroznĤ. Dlouhý, pikantní, minerální závČr.

TmavČ rubínovČ þervená barva s cihlovými
odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá,
pĜipomínající zralé þervené bobulové ovoce,
sušený jalovec a vzácné dĜevo. ChuĢ je stĜednČ
plná, propracovaná, s velmi dobrou kyselinou
a taninovou strukturou, pĜipomínající vyzrálé
peckoviny. Dlouhý závČr.

www.ilias.cz

www.kocarik.cz
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Vína z odrůdy Torrontés
Torrontés je odrůda u nás velmi málo známá, což asi svědčí o celkovém vnímání
vín z Nového světa. Podobně je tomu i v dalších evropských vinařských
zemích. Na druhou stranu je však nutné říci, že Torrontés je považován za zcela
zásadní bílou odrůdu Argentiny, tedy země, která patří mezi důležité světové
vinařské velmoci. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli trochu pootevřít vrátka
do globálního vinného světa a vína z této odrůdy, která jsou dostupná na našem
trhu, představit. A to i navzdory faktu, že je jich u nás k dispozici velmi málo.

T

orrontés je pro¿laþní bílou odrĤdou Argentiny. NejvČtší plochy vinic jsou touto odrĤdou osázeny v oblastech
Salta, La Rioja, San Juan a Mendoza. Nejlepší vína
vČtšinou pocházejí z vysoko položených vinic v regionu Cafayate v provincii Salta a také z vinic v oblasti Uco Valley
na jihozápadČ Mendozy. Zdejší vinice jsou vysázeny dokonce
v nadmoĜských výškách 900 až 1 500 m n. m.
Vína z odrĤdy Torrontés mají intenzivní aromatický pro¿l
s množstvím ovocných a kvČtinových tónĤ. V chuti bývají

stĜednČ plná, se svČží kyselinou a množstvím ovocných tónĤ.
VČtšinou jsou vini¿kována pouze v nerezových tancích a konzumují se mladá.
Aþkoli vína z odrĤdy Torrontés nebudou pravdČpodobnČ
na našem trhu nikdy zásadním artiklem, vČĜíme, že mohou být
pĜíjemným zpestĜením pĜedevším pro milovníky svČžích aromatických vín.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Legenda:
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o
98 | WINE & Degustation

Doporuþená
D
ddoba konzumace

Partnerem degustací
je minerální voda

Každý měsíc se na stránkách časopisu WINE & Degustation setkáte s představením málo známé apelace
a vína, které podle našeho názoru stojí za pozornost, i když se na našem trhu vyskytuje jen sporadicky.

Los Haroldos, Caoba Torrontés 2018, Mendoza, Argentina
85,22 bodů, cena 180 Kč
SvČtle šedozelená barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, ovocná, s tóninou zralých kumkvatĤ a karamboly. ChuĢ je šĢavnatá, ovocná, s velmi dobrou
kyselinou, pĜipomínající hrozny a zralé nektarinky. StĜednČ
dlouhý závČr.
Ceviche

GOLD

2019–2020

w w w.chi l skevi no.cz

Kaiken, Terroir Series Torrontés 2017, Valle de Cafayate, Salta, Argentina
83,22 bodů, cena 243 Kč
SvČtle zlatavá barva s citronovými odlesky, stĜední viskozita.
VýraznČjší ovocná vĤnČ mandarinkové kĤry, þerstvého koriandru a loupaných vaĜených mandlí. ChuĢ je stĜednČ plná,
ovocná, s nádechem jablek a kdoule. StĜednČ dlouhý závČr.
Blanšírovaná pražma
s koĜenovou zeleninou

SILVER

2019
w w w.gl obal - wi nes.cz

Vallisto, Torrontés 2017, Valle de Cafayate, Salta, Argentina
82,56 bodů, cena 330 Kč
SvČtle mosazná barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ pĜipomínající surový vþelí vosk, kompotovanou dýni a þerstvý ananas. ChuĢ je mírnČ nahoĜklá, s nádechem physalis a þerstvého ananasu. StĜednČ dlouhý závČr.
Pražený pangasius
s bramborovým pyré

BRONZE

2019
w w w. a l i f e a . c z

Degustační komise časopisu WINE & Degustation pro Grand test Vína z odrůdy Torrontés
Zleva: Roman Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier
(Bokovka), David Král – vítČz BOHEMIA SEKT Trophée 2015, 2016
a 2018, head sommelier (BOHEMIA SEKT), Richard Süss – obchodní
Ĝeditel (BACCHUS Vins & Champagnes), Ivo Dvořák – viceprezident
Asociace sommelierĤ, Tereza Němečková – Advanced in Wines and
Spirits (VinoVinoVino), Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR,
držitel titulu Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, semi¿nalista
Mistrovství Evropy sommelierĤ 2017 (Wine&Degu bar), Martina
Riel-Salvatore – Wine buyer (MAKRO), Martin Marian – sommelier
a Ĝeditel hotelu Regina, Martin Matula – sommelier, Ĝeditel (Winestore)

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

Degustace probČhla
v prostorách restaurantu

ZALTO
www.vino-vino-vino.cz

Podolské nábĜeží 34/6, Praha 4 - Podolí
tel.: 273 130 230, 777 201 877
www.restrest.cz
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Kuchařská party – steakové menu
Téma květnové kuchařské party s šéfkuchařem Mirkem Kalinou a sommelierem Vítem
Hepnarem je „steakové menu“. Kuchařskou party pravidelně organizuje Czech Business Club,
na stránkách WINE & Degustation se budete se skvělými recepty Mirka Kaliny a párováním
od Víti Hepnara setkávat celý rok. Zájemci, kteří by se s nimi chtěli setkat osobně a podobné
vaření si vyzkoušet, najdou více informací na www.kucharskaparty.cz.

Tipy:

Tartar de boeuf s bramborovými lupínky

• Použijte do tataráku okurky typu
Cornichon, jsou chuĢovČ výraznČjší.

4 porce

• Na smažení je nejlepší použít
Ĝepkový olej, protože má vysoký
stupeĖ kouĜivosti.

Tatarák:
• hovČzí svíþková 280 g
• šalotka 1 ks
• okurky Cornichon 1 PL
• kapary 1 PL
• hrubozrnná hoĜþice 1 ýL
• olivový olej 1 PL (extra virgin)
• worcestrová
omáþka – pár kapek
• tabasco
• sĤl, pepĜ, petržel
• japonská majonéza (mĤže se
i vynechat pro lehþí pĜedkrm)
• bílé víno 2 dcl
• koĖak 1 PL

• Na ochucení je lepší využít spíše
kvČty než plody kapary.
• Mirek Kalina: „PĜedkrm by mČl
otevĜít chuĢové pohárky.“

Párování:
Jean-Claude Bessin, Chablis
Vieilles Vignes 2016
K tataráku fungují burgundská bílá
vína skvČle, to je známá vČc! A pokud
jde konkrétnČ o Chablis, je to jedna
z nejlepších možných kombinací
k tomuto populárnímu pĜedkrmu.
Víno ze starých vinic od Jean-Claud
Bessin oplývá svČžestí, mineralitou
i plností, dobĜe zvládne i výraznČji
ochucený tatarák, jako je tento.
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Lupínky:
• brambory 2 ks vČtší
• olej na smažení
• sĤl

PĜíprava tataráku:
HovČzí svíþkovou nakrájíme na malé kostiþky, stejnČ tak šalotku. Šalotku
nejlépe nakrájíme tak, že jí zakrojíme napĤl a následnČ pĜi podélném
krájení necháme spojenou horní þást šalotky. Šalotka zĤstane v celku
a pĜi pĜíþném krájení nám bude pČknČ držet. Šalotku krátce spaĜíme
na bílém vínČ, tím se zbavíme její palþivosti. Šalotku odcedíme studenou
vodou a dáme do misky. Okurky Cornichon a kapary nasekáme najemno
a spoleþnČ s hrubozrnnou hoĜþicí pĜidáme k šalotce. K pĜipravené smČsi
pĜidáme nakrájené hovČzí maso, zalijeme olivovým olejem, þímž se vše
krásnČ spojí a smČs zvláþní. NáslednČ dochutíme tatarák worcesterem,
tabascem, solí, pepĜem a koĖakem. Tatarák dobĜe promícháme
a servírujeme. PĜed servírováním pĜidáme navrch japonskou majonézu
a posypeme pažitkou nebo petrželí.
PĜíprava lupínkĤ:
Brambory nastrouháme na jemné plátky a vložíme je namoþit do osolené
vody, aby se z brambor dostal škrob. Poté brambory vyndáme
na kuchyĖský papír, osušíme a osmažíme v oleji pĜi stĜední teplotČ
150 °C do zlatohnČda. Lupínky vyjmeme, osušíme od pĜebyteþného oleje
a servírujeme spoleþnČ s tatarákem.

Telecí roastbeef s parmazánovou krustou

4 porce
• telecí karé (hĜbet) 400g
• strouhanka z bílého
chleba – PANKO, asijská
• þesnek, tymián
• olivový olej (extra virgin)
• citronová kĤra
• petržel plocholistá
• parmazán strouhaný

• sĤl, pepĜ
• þerstvé máslo 50 g
Salát:
• hlávkový salát
• Ĝedkviþky
• jarní cibule
• zálivka

Telecí karé peþlivČ osolíme a opepĜíme a opeþeme v dobĜe
rozpálené pánvi na oleji, mĤžeme použít i pĜepuštČné máslo.
Maso musí mít správnČ po opeþení krustiþku. Troubu si
pĜedehĜejeme na 180 °C. Maso vyjmeme a vložíme na pekáþ.
NáslednČ si pĜipravíme smČs, kterou maso pĜekryjeme.
Do mísy dáme strouhanku a strouhaný parmazán v pomČru
2:1, dále utĜený þesnek, pepĜ, olivový olej, citronovou kĤru,
pár kapek citronové šĢávy a petržel. Pro trochu pikantnosti
lze pĜidat ještČ sušené chilli. Vše dobĜe promícháme, smČs by
mČla získat vlhkou konzistenci, a navrstvíme na maso. Jakmile
je trouba nahĜátá, dáme péct na cca 10 min. V závČru peþení
pĜidáme stroužek þesneku, snítku tymiánu a þerstvé máslo
a vzniklým výpekem pĜeléváme maso. Po opeþení necháme
maso 10 min. odpoþinout. Takto pĜipravené maso krájíme
na plátky pĜibližnČ 5 mm a servírujeme se salátem.
Zálivka na salát:
PĜevaĜíme ocet, þímž z nČj vyvaĜíme alkohol a zmizí jeho
palþivost, pĜidáme cukr krupici, který se v horkém octu pČknČ
rozpustí. Dochutíme solí a pepĜem, odstavíme a zálivku
pĜelijeme do chladnČjší nádoby a dolijeme studenou vodou.
Pro rychlejší vychladnutí a servírování lze pĜidat i led.

Tip:
• Maso se musí pĜed opékáním
ĜádnČ osolit, pozdČji už se nedá
dosolit.
• Pro aktivování všech
aromatických látek staþí
do þesneku klepnout nožem,
aby se trochu rozmáþkl.
• Maso musíme nechat
po peþení odpoþinout. BČhem
peþení uvnitĜ masa cirkuluje
voda a tyto procesy se pĜi
odležení masa ustálí a maso je
pak šĢavnatČjší. Pokud bychom
maso krájeli ihned po peþení,
ztratilo by mnoho vody.

Párování:
Château Clarke 2011
Bordeaux a roastbeef je vždy
bezpeþná a velmi dobrá
kombinace, zvláštČ jedná-li se
o víno klasického elegantního
stylu, jakým Château Clarke
z majetku rodu RothschildĤ
urþitČ je. Navíc po osmi letech
skvČle pĜipravené k pití.
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HovČzí entrecote se šneky, zeleným máslem
Peþený brambor na kachním sádle
Tip:
• Základem dobré pĜípravy steaku
je správnČ rozpálená pánev,
nikdy nesmí olej nebo máslo jen
probublávat.

Párování:
Château La Nerthe,
Châteauneuf-du-Pape 2015
Výrazné, chuĢovČ bohaté jídlo
potĜebuje odpovídající víno.
Ukázkovým typem vína, které
nepostrádá eleganci a ¿nesu
a souþasnČ zaujme bohatostí
aromat a chutí, je bezesporu
Châteauneuf-du-Pape. Navíc
z Château La Nerthe, tedy
v naprosto dokonalém provedení.
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4 porce
• hovČzí entrecote 400 g
• 12 šnekĤ
• bylinkové máslo:
plocholistá petržel,
estragon, þesnek,
šalotka, mandle,
citronová kĤra, sĤl,
pepĜ, máslo, pastis
na brambory:
• brambory 400 g
• sĤl, pepĜ
• þesnek
• snítka rozmarýnu
• snítka tymiánu
• kachní sádlo 2PL

HovČzí entrecote osolíme a opepĜíme a opeþeme v dobĜe rozpálené pánvi na pĜepuštČném
másle. V závČru peþení pĜidáme stroužek þesneku, snítku tymiánu a þerstvé máslo
a vzniklým výpekem pĜeléváme maso. Maso vyjmeme a vložíme na pekáþ.
PĜipravíme si bylinkové máslo, které jsme se nauþili již v pĜedešlých receptech. Vezmeme
si plocholistou petržel, estragon, þesnek, šalotku, mandle, citronovou kĤru, sĤl, pepĜ,
máslo, pastis. Všechny suroviny dáme do kutru a rozsekáme. Každý entrecote poklademe
pĤl tuctem šnekĤ, pokryjeme plátky bylinkového másla, zasypeme strouhankou
a gratinujeme v pĜedehĜáté troubČ pod grilem na 200 °C do zlatohnČda. Takto pĜipravené
entrocoty vyndáme z trouby a servírujeme.
Brambory:
Brambory nakrájíme na 5mm plátky, þesnek spoleþnČ s lístky tymiánu a rozmarýnu
rozsekáme nadrobno. Kachní sádlo rozehĜejeme v kastrĤlku, vymastíme jím plech,
na který vložíme plátky brambor, které osolíme, opepĜíme, pĜelijeme zbylým sádlem
a peþeme v pĜedehĜáté troubČ pĜi teplotČ 200 °C cca 12 min. V závČru peþení brambory
posypeme þesnekem, tymiánem a rozmarýnem. Peþeme další 2 minuty a brambory
následnČ servírujeme.

Jahody se šlehaþkou a snČhovými pusinkami
4 porce
• jahody 400 g
• smetana 400 ml
• mouþkový cukr
• snČhové pusinky
• máta

Smetanu vyšleháme a dáme ji vychladit do lednice. Jahody
nakrájíme na menší kostiþky a smícháme je s mouþkovým cukrem,
mátou a lehce zastĜíkneme citronovou šĢávou, pokud jsou jahody
hodnČ sladké.
DobĜe promícháme a servírujeme spoleþnČ se šlehaþkou a snČhovými
pusinkami.

Tipy:
• Smetana by mČla být pĜed
šleháním ĜádnČ vychlazená, pak
je šlehání snadnČjší. RovnČž þím
vyšší obsah tuku ve smetanČ,
tím lepší.
• Mísa, ve které smetanu šleháte,
by mČla být rovnČž vychlazená.

Párování:
Clemens Busch, Riesling
Cabinet 2017
Lehký ovocný dezert potĜebuje
sladší, ale souþasnČ svČží víno, které
potvrdí ovocné tóny a souþasnČ
nebude pĤsobit tČžkým dojmem.
Variant je v tomto pĜípadČ nČkolik,
dobĜe poslouží polosladké rosé
þi rĤžový sekt þi Champagne
v kategorii demi sec a vynikající
volbou je i sladší moselský Riesling
v kategorii Cabinet, který k tomuto
dezertu vybral Vít Hepnar.

Te x t : H a n k a Vr b o v á
a Michal Šetka
Foto: archiv
k u c h a r s k a p a r t y.c z

Inzerce

SVĚTOVÁ KVALITA SE STOLETOU TRADICÍ

www.fmtrading.cz
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La Condesa
Příběhy michelinských hvězdiček jsou různé. V Paříži dnes najdete restaurace,
které o hvězdičku usilují celá desetiletí. Marně. V řadě pražských restaurací tento
stav znají. V novém průvodci pro Evropu, který vyšel koncem března, nové
hvězdičky pro pražské restaurace nepřibyly. Stále máme pouze dvě. Cesta k nim
je složitá. Proto může vzbudit určité podezření úspěch restaurací, které získaly
hvězdičku po velmi krátké době. Ale při bližším pohledu zjistíme, že podobná
kompenzace je nakonec zcela na místě. Příkladem je i pozoruhodný příběh Indry
Carilla. Jeho restauraci zdobí michelinská hvězdička. Rok poté, co ji otevřel.

I

ndrovi je tĜicet let a vyrĤstal v mexickém Cancúnu. Na rozdíl od svých vrstevníkĤ, které zajímal
jen fotbal, se už od nejútlejšího vČku motal kolem
kuchynČ. V patnácti letech pĜipravil svĤj vĤbec první
obČd pro þtyĜicet lidí. Už na stĜední škole snil o tom, že
se stane kuchaĜem ve Francii, uþil se francouzsky a sen
se mu brzy splnil. Nevedla k tomu úplnČ pĜímá cesta.
Po stĜední škole si vzal rok volno a odjel do New Yorku, kde pracoval témČĜ zadarmo v zajímavých restauracích. Zkušenosti, které získal, se ale zaplatit nedají.
Pak poslal pĜihlášku do Institutu Paula Bocuse a uspČl.
PĜijali ho. Pamatuje si naprosto pĜesnČ den, kdy slavný
šéfkuchaĜ strávil s mladými adepty kuchaĜského umČní
celé dopoledne. Indra se ho tehdy ptal, jaké je vlastnČ
tajemství jeho úspČchu. „Je to snadné, mladý muži, práce, práce a zase práce,“ odpovČdČl tehdy Paul Bocuse.
To silnČ motivovanému mladému muži nemusel nikdo
pĜipomínat. A stejnČ tak dobĜe vČdČl, že potĜebuje další
inspiraci. Proto vyrazil do italské Florencie, poté zamíĜil do Japonska, v PaĜíži pracoval v luxusních restauracích, jako jsou Bristol, l’Astrance þi Meurice, a když
byl pĜesvČdþen o tom, že uzrál þas, otevĜel si svou první
restauraci. VČdČl pĜesnČ, co chce.
„Navštívil jsem asi sto restaurací, bister þi prázdných
místností, až jsem koneþnČ našel to, co jsem hledal,“
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vypráví s nadšením o naprosto nudné ulici nedaleko
Montmartru. VČdČl dobĜe, že v okolí je spousta divadel,
kam chodí vzdČlaní lidé, kteĜí si dokážou vychutnat jak
umČní, tak dobré jídlo. ChtČl s nimi být v bezprostĜedním kontaktu. PĜímo na nČ vidČt. Jako by vaĜil doma,
pro širší rodinu. A podobnČ to mají i klienti. K dispozici
mají pouze dvanáct stolĤ po dvou místech a z každého je vidČt do prosklené kuchynČ. Když se zvednou ze
židlí, tak vidí, co a jakým zpĤsobem pro nČ pĜipravují.
A na co se mohou tČšit.
Indra Carillo totiž nemá klasické menu. Domlouvá se
pĜímo s klienty na základČ produktĤ, které sehnal, a nápadĤ, s nimiž své hosty seznámí. Charakteristikou jeho
kuchynČ je kombinace chutí, þasto v témČĜ absurdní
podobČ. Tvrdí, že je francouzská, ale vychází také ze
svých mexických, italských þi japonských zkušeností. S oblibou pĜipravuje rĤzné pČny a infuze a nebojí se
nesourodých chutí – kombinuje napĜíklad zelené jablko
s vaĜenou zeleninou nebo tresku s kvČtákem a pomeranþem. Jako pĜedkrm servíruje napĜíklad sýrový celer
s citronovým vývarem, pČnu z kĜenu se sušenkou z kešu
oĜíškĤ nebo kvČták na divokých bylinkách a kávČ. Jako
hlavní jídlo se mĤžete dát marinovanou tresku s oreláníkem a letní zeleninou, telecí marinované v moĜských
Ĝasách s rebarborou a zeleným salátem nebo nakládanou
tmavou tresku s peþeným ananasem, avokádovou pČnou
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a salátem z þerných fazolí. Z dezertĤ stojí za pozornost
melounové želé, rajþe, granátové jablko a sorbet z uzeného ibišku a málokdo z vás asi v životČ ochutnal zmrzlinu s šafránem a dýĖovými špagetami.
Jeho tým je velmi mladý, Indra vaĜí spolu s dalšími tĜemi kuchaĜi a v restauraci je poĜád. Na první pohled je
na nČm vidČt, že je precizní a požaduje stroprocentní
nasazení i po svých spolupracovnících. V kuchyni je
podle nČj dĤležitá hlavnČ invence, rád zkouší chutČ,
které spolu na první pohled nemohou fungovat. Má rád
kontakt se svými klienty, dokážou ho inspirovat, pĜemýšlí o jejich nápadech.
O michelinské hvČzdiþce nepĜemýšlel. VČdČl, že pokud bude poctivý, tak ji mĤže dostat, ale pĜiznal se, že
inspektory nikdy nepoznal. „Se všemi klienty si povídám, ale nikdy jsem nepojal podezĜení, že by nČkdo
z nich mohl být inspektorem,“ pĜiznává Indra a dodává: „A vlastnČ by mi to bylo jedno. UrþitČ bych mezi
ním a bČžným klientem nedČlal žádný rozdíl.“
Název restaurace mu pĜipomíná rodnou zemi. „Condesa je þtvrĢ v Cancúnu. Symbolem restaurace je také
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pták, který jedním oknem vletí dovnitĜ a druhým vyletí. Je to symbol toho, že bychom mČli hledČt do budoucnosti a vymýšlet nové vČci a zároveĖ že musíme
stavČt na tom, co jsme se nauþili v minulosti,“ dodává.
Na to, kdy se dozvČdČl o ocenČní, si pamatuje naprosto pĜesnČ. „Byla sobota veþer a kolegové mČ zavolali k telefonu. Šel jsem dost nerad, mČli jsme úplnČ
plno a kuchynČ nestíhala. Mimochodem, to je asi naše
jediná slabina, potĜebujeme na pĜípravu trochu více
þasu. Jednak chceme pĜipravit pokrm naprosto preciznČ, a také když je tu þtyĜiadvacet lidí, tak nestíháme.
PĜišel jsem k telefonu a z druhé strany se ozvalo, že
volají z centrály Michelin s tím, že jsme dostali hvČzdiþku a za dva dny je slavnostní ceremoniál, na kterém budou všichni ocenČní. NemČl jsem þas se z toho
ani zaradovat, hned jsem mazal zpČt k plotnČ,“ smČje
se Indra.
Kombinovat zmrzlinu s dýĖovými špagetami vyžaduje
jistČ odvahu i sebevČdomí. Nic z toho Indrovi nechybí.
Tento mladý muž opustil v devatenácti letech své rodné
Mexiko a deset let nato zpĤsobil v PaĜíži rozruch. Potvrdil, že francouzská kuchynČ dnes nemusí být pouze
výsadou FrancouzĤ. NepochybnČ o nČm ještČ uslyšíme.

Jak je originální v kuchyni, tak je originální i ve vínech. Indra Carillo sází na ménČ
známé znaþky, které ale jdou dohromady s jeho þasto experimentální kuchyní.
V šampaĖském si mĤžete dát Le Village
od Pierra Bailletta a nebo Champagne 7
Crus Pascala Agraparta, což je šampaĖské z Côte de Blancs v Avize. Z bílých vín
nabízejí po skleniþce Autriche Kamptal
Grüner Veltliner 2014 Freda Loimera –
Veltlínské tady jistČ zpĤsobí pĜekvapení.
Pozoruhodné je i IGP Cévennes Freesia
Viognier 2015 z Mas d’Espanet v Langue-

docu. V láhvi pak Pouilly-Fumé „Pierre
Précieuse“ 2013 Alexandra Baina nebo
Meursault „Terres Blanches“ 2007 Pierra
Moreyho. Zajímavý je i výbČr þerveného.
Po skleniþce tu mají Bourgueil „Les Marsaules“ 2012 Pierra Gautiera a nebo Côtes
du Rhône 2014 Laurenta Charvina. V láhvi pak italské Langhe 2009 Lucy Roagna nebo Vin de France „Chatelée“ 2014
Stephana Bernaudeaua. Málokde najdete
tak promyšlený výbČr, byĢ kvantitativnČ
úmyslnČ hodnČ omezený. Na závČr, jako
digestiv, na vás þekají Grappa di Amaro-

Jan Šmíd
Jan Šmíd je zpravodajem ýeské televize
ve Francii a je autorem Ĝady knih o francouzských regionech – napĜ. Obrázky
z Burgundska, BretanČ, PaĜíže þi Champagne. S ýeskou televizí spolupracuje

ne, La Palabra z Mexika, Nikka z Japonska nebo Henriques a Henriques, Madeira
Barbeit Serial 1988 z Portugalska. Impozantní výbČr, který pĜesnČ odpovídá charakteru kuchynČ. NepĜicházíte si sem dát
svá oblíbená vína, hrajete hru mladého
šéfkuchaĜe a objevujete jeho svČt.
Te x t : J a n Š m í d
Foto: Jan Šmíd a Marc Bérenguer
w w w.ja ns mid.c z
@jansmidcro

na poĜadech Objektiv þi PostĜehy odjinud.
V letech 1991–98 byl zpravodajem ýeského rozhlasu v USA. Miluje gastronomii,
jeho oblíbené bílé víno je Chablis, þervené
Crozes-Hermitage. Nakupovat nejradši
chodí na trh Place Monge v PaĜíži. Své
knihy píše v kavárnČ La Contrescarpe.
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Hodnotitelé restaurací časopisu WINE & Degustation jsou vášniví gurmáni a milovníci vína. Na těchto stránkách vám
tedy anonymně, skryti za karikaturou oblíbeného guru pana Duchemina, přinášejí postřehy a doporučení na restaurace z domova i ze zajímavých světových gurmánských destinací. Jsme kritičtí, ale maximálně objektivní, víme, že je
jednoduché něco pohanět, ale těžké něco dobrého vybudovat.
Tentokrát se Monsieur Duchemin vypravil do Lyonu. Druhé největší město Francie je totiž bezesporu také jedním
z nejzajímavějších měst Francie z pohledu gurmánů.

Co hodnotíme?
Kvalitu jídla.
Je jedno, jestli jde o pečený bůček, nebo kaviár,
vše může být skvělé, nebo zcela odporné. Důležité je i to, jestli kuchař opravdu vaří, nebo
jen krájí a klade na talíř dobré suroviny.

Úroveň vinného lístku.
Nejde jen o rozsah, ale i o roztřídění, výběr vinařů, zralost
ročníků, výběr skla, celkový
koncept a férové ceny.

Čistotu, atmosféru a úroveň obsluhy.
Restaurace nejsou stejné úrovně, proto
u nás najdete u všech hodnocení označení piktogramem, jejichž vysvětlní naleznete níže.

Monsieur Duchemin
Le Layon
Rue Mercière 52, Lyon, Francie, tel.:+33 478 42 94 08, www.lelayon.fr
Otevírací doba: pondČlí–pátek 12:00–14:00, 19:00–23:00, sobota 12:00–24:00, nedČle 12:00–23:00

J

edna z nejrušnČjších gurmánských
ulic v Lyonu je bezpochyby Rue
Mercière. Koncentrace tradiþních
místních „bouchonĤ“, barĤ a brasserií je
zde opravdu pĜeveliká. Nevíte kam dĜív
vkroþit, co dĜív ochutnat, co nevynechat.
OcenČní vylepená u vchodových dveĜí
skoro každé restaurace vás lákají na kvalitu a nevšední gurmánský zážitek.
Pan Duchemin nakonec zavítal do pĜíjemného bistra Le Layon. Z ulice vás pĜivítá pĜedzahrádka s posezením a uvnitĜ
klasické francouzské prostĜedí, malé
stoleþky, ještČ ménČ prostoru kolem,
všichni jsou si tu tak nČjak blíž. Což
ovšem restauraci neubírá na atmosféĜe,
právČ naopak. Poznáte místní i turisty,
od vedlejšího stolu vám dají ochutnat
své víno, vidíte, co si objednali sousedi,
a mĤžete si lépe vybrat jídlo, prostČ jako
doma. Interiér je ladČn do hnČdých barev
s dĜevČnými stoly, lavice jsou podél zdí,
kapacita je zde asi 40 míst. Na stole najdete papírový ubrousek, vidliþku a nĤž,
sklo na vodu a malé sklo na víno znaþky
Chef&Sommelier. Dáte-li si lepší láhev,
sklenky vám vymČní za lepší a vČtší sklo
Vista Alegre 1824.
V restauraci lze vybírat buć z již sestavených variací menu, nebo z klasického menu à la carte, které zahrnuje šest
pĜedkrmĤ, výbČr z ryb, masa a dezerty.
Nechybí zde ani denní speciality, které
se zamČĜují na sezónní suroviny. Vinný
lístek obsahuje velmi pČknou selekci vín
z Champagne, Burgundska, Beaujolais,
Bordeaux a také z jihu Francie a Korsiky.
Restaurace nabízí i soukromou selekci

dalších vín, která nejsou uvedena na lístku. Velice schopná sommelierka, která
nás obsluhovala, mČla pĜehled ve všech
nabízených oblastech a vínech. K vybraným pokrmĤm nám doporuþila Pouilly-Fuissé, Ch۲teau des Rontets, roþník
2015. Víno bylo nádhernČ nazrálé, ideální k pití, typicky burgundské, s vysokou
mineralitou, mohlo by se smČle postavit
mnoha vínĤm z Mersault. Nádherný pĜíklad toho, kdy skvČlý sommelier umí vybrat a následnČ nabídnout svým hostĤm
dokonalé víno i z ménČ proslulých apelací, s úžasným pomČrem kvality a ceny.

trochu jiný, než je bČžné. Velmi svČží,
obsahoval hodnČ zeleniny a petrželových
listĤ a byl celkovČ velmi dobĜe dochucený, servírovaný s hranolky a salátkem.
TĜešniþkou na dortu byl výbČr tĜí druhĤ
sýrĤ s fíkovým chutney, oĜíšky a peþivem. Nejen víno, i sýry umí v této restauraci vybírat skvČle. Nakonec jsme zvolili
speciální dezert, který byl vlastnČ selekcí
všech dezertĤ, které restaurace nabízí, jen
samozĜejmČ servírovaných v miniaturních porcích. NechybČl zde þokoládový
mousse, ananas s mátou, rhum baba, creme brulée a cheescake.

Z pĜedkrmĤ jsme zvolili þerstvý chĜest,
podávaný studený s parmazánem a lehkým salátkem s hoĜþicovou zálivkou. Vyzkoušeli jsme i ústĜice, které byly klasicky
servírovány na ledu s citrónem, omáþkou
echalote, peþivo a máslo zvlášĢ. Kvalita ústĜic byla skvČlá. Jako hlavní chod
jsme ochutnali rizoto s krevetami, které
bylo velmi dobĜe dochucené, ale trochu
zde chybČly þerstvé bylinky a rizoto bylo
docela hutné, ne pĜíliš krémové. Krevety
byly naopak skvČle pĜipravené a velmi
chutné. A zkusili jsme i tatarák, který byl

Bistro Le Layon je typickým zástupcem
malých stylových lyonských restaurací,
kvalita jídla byla velmi dobrá, výbČr vín
skvČlý. Až se pĜi svých toulkách Francií
ocitnete v údolí Ĝeky Rhôny, nezapomeĖte se zastavit v Lyonu toto pĜíjemné místo
také prozkoumat.

HODNOCENÍ:
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✮✮✮✮✮

✮
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✮✮✮✮✮
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Jídlo
Víno
Obsluha
Atmosféra
Cena/kvalita

nelze s klidným
svědomím doporučit

✮✮

můžete vyzkoušet

✮✮✮

doporučujeme navštívit

Výb͖r zME
NU

Ch̵est ɡpaʢ
mɈ]ánʑə .
14,5 €
6 kɡ úsʤ͵ic
.........
12,5 €
RɔzԦo ɡʘȾʑv
eWaʛɔ . . 24
,0 €
TDWaUχɖ . .
..........
2,0 €
Výb͖r ʣʢρ
..........
. . 6,5 €
Výb͖r dɏɇɏԯ
ρ....... 1
4,0 €
Pʝuɵlʙy-Fuiʽ
é , Cɓaɀɀeea
aɤ
ɤ
deɡ RʝQɀeWɡ
215 . . . . .
. 59,0 €

✮✮✮✮

skvělé, nenechte si ujít

✮✮✮✮✮
ve všech směrech
výjimečné
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Brasserie L’EST –
La cuisine des Voyages
Place Jules Ferry 14, Lyon, Francie, tel.:+33 437 24 25 26, www.brasseries-bocuse.com
Otevírací doba: nedČle–stĜeda 12:00–14:00, 19:00–22:30, þtvrtek–sobota 12:00–14:00, 19:00–23:00

L

egendárního michelinského kuchaĜe
Paula Bocuse asi netĜeba pĜedstavovat. Monsieur Duchemin samozĜejmČ v Lyonu nemohl vynechat návštČvu jeho restaurace a zamíĜil do Brasserie
L’Est, která byla založena již v roce 1997
na stylovém vlakovém nádraží Brotteaux.
Jedná se o velmi tradiþní francouzskou
restauraci. Už když vejdete, jste vtaženi
do víru cestování. Podél celé restaurace
se u stropu táhnou koleje, po kterých jezdí
a houká mašinka, mĤžete sledovat, ve které
zastávce se Orient Express zrovna nachází.
L’Est proto svou nabídku oznaþuje také
jako „Travel Cuisine“. Velikost restaurace
je na francouzské pomČry opravdu velká,
kapacita míst k sezení rovnČž. A pĜesto
i zde jsou veškeré stoleþky natČsnány témČĜ vedle sebe. Prostor je vzdušný díky
velkým oknĤm. V pĜední þásti restaurace
se nachází otevĜená kuchynČ, kde lze sledovat veškeré dČní. ProstĜení je zde tradiþní, bílé ubrusy, papírové prostírání, plátČné
ubrousky, vidliþka a nĤž, nechybí univerzální malé sklo na víno a sklo na vodu.
Na stole naleznete rovnČž jako pozornost
zelené olivy a peþivo.
Jídelní lístek nabízí možnost výbČru ze sestavených menu, kde lze jen omezenČ vybírat mezi pokrmy, anebo si mĤžete vybrat
zvlášĢ à la carte z pĜedkrmĤ, pasty, pizz,
moĜských plodĤ, masa a dezertĤ. Vinný lístek zahrnuje všechny cenové kategorie vín.
VýbČr vín je pomČrnČ rozsáhlý, nechybí
zde všechny okolní vinné oblasti a samozĜejmČ ani Champagne, Loira a Bordeaux.
Co se však týká konkrétního výbČru znaþek, nabízí zde pouze vČtší družstva a velké

spoleþnosti, chybí zde selekce menších vinaĜĤ. Naleznete zde hlavnČ velké, svČtovČ
proslavené znaþky, což odpovídá velikosti
podniku a vlastnČ i faktu, že L’Est je jednou z nČkolika brasserií, které Paul Bocuse
v Lyonu založil. Po sklenicích i láhvích si
tak zde dáte spíše solidní prĤmČr francouzských vín, který urþitČ neurazí, ale také
nenadchne. A podobnČ to bylo s našimi
víny. Výtkou, kterou si však tato restaurace v souvislosti s vínem zaslouží, je kvalita
vinných sklenic. Ty jsou opravdu špatné
a kazí dojem z vína.
ýekání na objednané jídlo i obsluhu bylo
docela zdlouhavé, což se v takto veliké
restauraci dá asi oþekávat. První z pĜedkrmĤ, které jsme ochutnali, byli šneci,
kteĜí byli zapeþení s bylinkovým máslem
v malých kokotkách s rajþátky a kouskem
bagety nahoĜe. Opravdu velmi chutná
kombinace. Dále objednaný salát Caesar
byl však trochu zklamání, celý salát témČĜ
plaval v zálivce.
Hlavní chod – steak z prasátka Ibérique
s klobáskou, bramborem a paprikovou

HODNOCENÍ:
Jídlo
Víno
Obsluha
Atmosféra
Cena/kvalita

✮✮✮✮
✮✮✮
✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮✮✮
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✮✮✮✮

omáþkou byl udČlaný správnČ medium,
vše doladČné a skvČle vychucené. Ochutnali jsme i ¿let z pražmy, který byl doplnČn o zeleninové ragú a fenykl po sicilsku. Velmi neotĜelá a zajímavá kombinace
a ryba byla výbornČ pĜipravená. Sladká
teþka nakonec v podobČ dezertu nazvaného Opera pĜedstavovala þokoládový
dortík ze tĜí druhĤ þokolády, doplnČný
o šlehaþku.
V Brasserii L’Est jsme si na jídle pochutnali, výbČr vín byl trochu zklamáním
a celkový dojem z þekání na veškeré pokrmy byl zdlouhavý. Restaurace má urþitČ
svou nezapomenutelnou atmosféru a jídlo
je zde velmi dobré, nicménČ od podniku,
který má v sobČ ducha pravdČpodobnČ
nejvČtšího génia svČtové gastronomie,
jsme celkovČ þekali trochu více.

Výb͖r zME
NU

Šneʎɔ poʍu
UguQGʂʘɤ
7 kɡ . . . . . . .
......... 1
4,9 €
S ɀeɪɖ zIb͕ʢi
qɂɏ . . . . . .
28,9 €
Mʑʜɤ - Cȧe
sar sɪOˇt,
ʢʉEɈ , dɏɇɏԭ
..........
32,9 €
VʖȾé-Cȵeʽé,
RRȰʑr
LDȿsaUDt ,7
ɗ.........
. 36,8 €
CUoɇeɡ Hʑʢʛ
iWDȰɏ ,
Maisʝɚ GuyԨ
,12 ɗ . . . . .
. 4,0 €

Brasserie – Trattorie – Bistro

Restaurant gastronomique neboli ﬁne dining

Hodnotíme úroveň vaření, obědové menu,
jednoduchost, poměr ceny a kvality. Body
navíc dáváme za styl, nápaditost a vybavení kvalitním inventářem. Nestrháváme
body za neformální obsluhu, pokud vše
dostaneme tak, jak má být.

Hodnotíme použití vzácných surovin, pokud se již používají, musí být ty nejkvalitnější, tedy ne čínské lanýže nebo mražené mušle. Za vysoké ceny máme právo
na špičkové sklo a inventář, chceme vidět originální přístup – tedy rukopis šéfkuchaře, který musí umět komunikovat s lidmi. Obsluha musí splňovat nejvyšší standardy ve znalostech a jazykové vybavenosti. Očekáváme vysokou úroveň vinného
lístku, schopnost sestavit degustační menu a vybrat k němu odpovídající vína.

11 0 | W I N E & D e g u s t a t i o n

K v Č t e n 2 0 1 9 | 111

publikace

SLADKÝ ŽIVOT V PAŘÍŽI
David Lebovitz

S

PROVAŘENÁ HISTORIE
Marcela Kohoutová

O

výjimeþných vypravČþských schopnostech autorky
jsme se mČli možnost pĜesvČdþit již v pČti knihách,
z nichž tĜi jsou vČnovány dČtem. Tentokrát stejnČ poutavČ a lidsky hĜejivČ vypráví pĜíbČh svojí prababiþky Heleny
Jehliþkové, po které jí zĤstaly jen stĜípky vzpomínek, zašlé
fotogra¿e a hodnČ receptĤ. Kniha, která vychází poþinem nakladatelství AOS Publishing (www.aos-knihy.cz), je, jak titul
napovídá, milým spojením osobních vzpomínek prababiþky
Jehliþkové, jedné z nejlepších absolventek budapešĢské rodinné školy se zamČĜením na vaĜení, s vybranými recepty, kterými uspČla i v tČch nejvybranČjších rodinách.
„Bylo mi Ĝeþeno, že jste dnešní úžasný obČd vaĜila právČ vy.
ChtČla jsem vás osobnČ poznat, protože tak dobrou svíþkovou
jsem snad ještČ nikdy nejedla a ten pĜedkrm jsem vĤbec neznala, ani ten zákusek. Dokonce i mĤj manžel byl tentokrát
z obČda nadšený, pĜestože obvykle ani nevnímá, co vlastnČ jí.“
To byla slova paní Hany Benešové, kterými ocenila kuchaĜské
umČní paní Heleny, oním „jinak nevšímavým manželem“ byl
dr. Eduard Beneš, náš druhý prezident.
To je jen jeden z mnoha krátkých pĜíbČhĤ, který je dokreslen
i recepty, na kterých si Benešovi tolik pochutnali: je to recept
na klasickou þeskou svíþkovou na smetanČ, pĜedkrmem byl
„grenadýrmarš“ a zákuskem „lucullus“ z kakaa, vajec, cukru
a máslových sušenek.
Tak spolu s autorkou a její prababiþkou procházíme jednotlivými pĜíbČhy (a recepty), lety první svČtové války, vzniku
republiky, smutku po smrti T. G. Masaryka, protektorátu ýech
a Moravy, pováleþného období až do roku 1971, kdy se život
Heleny Jehliþkové uzavĜel.
AĢ byste v nové knize Marcely Kohoutové hledali zajímavé
recepty, nebo kousek pĤvabnČ a neotĜele nabídnuté þásti historie našich zemí, pak urþitČ nebudete zklamáni: obojí je podáno
„voĖavČ a chutnČ“.
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ladký život, navíc v PaĜíži si pĜedstavujeme možná každý jinak. Snad se ale shodneme na tom, že by
v oné de¿nici sladkého života nemČly chybČt obligátní
ženy, zpČv a víno. Díky autorovi se nám dostává opravdu
„nČco sladkého“. David Lebovitz pracoval v pohostinství již
od svých 16 let, zaþínal jako umývaþ nádobí, až se nakonec
dopracoval na místo kuchaĜe (pĜedevším cukráĜe) ve vyhlášené, v mnohém velmi zajímavé a inspirativní restauraci,
v Chez Panisse v kalifornském Berkeley. PozdČji již jako
uznávaný cukráĜ, známý autor kuchaĜek a oblíbeného potravináĜského blogu se ocitl v PaĜíži, o které snil od chvíle, kdy
toto kouzelné mČsto poprvé navštívil. S vtipem a nadhledem
vypráví o svých nelehkých zážitcích, kdy mu mnohé usnadnily jeho kuchaĜské dovednosti: žádná protivná francouzská
úĜednice pĜeci neodolá þokoládovému dortíku…
Kniha s podtitulem PĜíbČhy psané s chutí, kterou vydalo
nakladatelství Motto ve spoleþnosti Albatros Media a. s.
(www.albatrosmedia.cz), je tak trochu kuchaĜkou, svérázným prĤvodcem a návodem, jak se stát „PaĜížanem“. Je to
cesta svérázného Ameriþana zvyklého na trochu jiná kulturní
pravidla, který ta francouzská pĜijímá nČkdy s chutí, jindy
s rozpaky, þasto s obtížemi. To vše mu pomáhá pĜekonat
ohromná chuĢ, autorova neobyþejná vitalita a nakonec i samotné mČsto, které si pĜes svoji velikost uchovává zvláštnosti a kouzlo malého mČsta.
Každá z více než tĜiceti kapitol vyprávČní je doplnČna nČkolika recepty pochopitelnČ pĜevážnČ sladkými, nechybí ani ty
navazují na témata jednotlivých kapitol, jako jsou napĜíklad
Oblékej se jako PaĜížan, Francouzská iluze bezpeþí, MĤj
francouzský paradox þi Prsa, kam se podíváš.
David Lebovitz jako velmi optimistický prĤvodce nám dává
poznat vČci, které jsou bČžnému návštČvníkovi PaĜíže utajeny. I proto lze považovat jeho poslední publikaci za nabídku,
jakých je na téma PaĜíž jen poskrovnu.

Diář

✔ 10.–11. 5.
Valtice – Valtické vinné trhy – 52. roþník Valtických vinných trhĤ pĜedstaví v areálu Valtického zámku na 150 vinaĜství. www.vinnetrhy.cz
✔ 11. 5.
Karlštejn – Svátek rĤžových vín – Ochutnejte vybranou kolekci rĤžových vín letos poprvé na KarlštejnČ, akce probíhá od 11:00 hod.
www.karlstejnske-vinobrani.cz
✔ 11.–12. 5.
Dolní Dunajovice – PĜehlídka otevĜených sklepĤ Dolní Dunajovice
a BĜezí u Mikulova – Vstupné za 760 Kþ bude možné zakoupit v pĜedprodeji 1. bĜezna na www.dunajovskekopce.cz
✔ 14. 5.
Praha – Sprechen Sie Wein? a Riesling a BĤþek – Degustaþní odpoledne poĜádá dovozní spoleþnost VinoVinoVino za úþasti rakouských
vinaĜĤ na dvorku vinného baru Bokovka. www.vinovinovino.cz
✔ 15. 5.
Praha – Svatojánské slavnosti NAVALIS – NejvČtší barokní slavnosti
na vodČ u Karlova mostu v Praze s tĜísetletou tradicí. www.navalis.cz
✔ 17.–18. 5.
Lednice – 12. výstava vín Lednicko-valtického areálu – K ochutnání
bude na místČ pĜes 600 vzorkĤ vín.
✔ 18. 5.
BoĜetice – Festival vína VOC Modré hory – Ochutnávka jedineþných
vín z mikroregionu Modré hory vþetnČ snoubení s pokrmy za doprovodu cimbálové muziky. www.vocmodrehory.cz
PlzeĖ – Fresh Festival PlzeĖ – Festival dobrého jídla a pití, svátek
kvalitní gastronomie urþený všem gurmánĤm s kuchaĜskými show
a workshopy ZdeĖka Pohlreicha a dalších. www.freshfestival.cz
Zajeþí – Zajeþské otevĜené sklepy – 6. roþník otevĜených sklepĤ
v Zajeþí. www.vinarizajeci.cz
Velké Žernoseky – Žernosecký košt – Akce zaþíná ve 13.00 hod.
v kulturním domČ v obci Velké Žernoseky, vstupné je 150 Kþ.
www.velke-zernoseky.cz
✔ 19. 5.
Praha – RĤžový Máj na náplavce – Osmý roþník degustaþního festivalu rĤžových vín a klaretĤ na pražské náplavce Rašínova nábĜeží.
www.ruzovymaj.cz
✔ 23. 5.
Praha – Jídlo a víno ze Sardinie – Degustaþní veþeĜe v restauraci
REST v Podolí s víny spoleþnosti Chovan. www.chovan.cz
✔ 24.–25. 5.
ýejkovice – 24. vinné trhy ýejkovice – V prostorách zámku a pĜilehlé
zámecké zahrady v ýejkovicích se bude prezentovat 28 þejkovických
vinaĜství. www.vinozcejkovic.cz
Brno – Grand Prix Vinex 2019 – Ochutnávka vín ze soutČže k degustaci nabídne pĜibližnČ nejlepších 500 vín, která dosáhnou stanoveného
bodového limitu. www.grand-prix-vinex.cz
Olomouc – Olomoucké vinné slavnosti – Akce probíhá v pátek
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 21.00 hod. Souþástí
akce je doprovodný program. www.olomoucka-vinna.cz
✔ 25. 5.
BoĜetice – Den otevĜených sklepĤ BoĜetice – Putování po sklepech
spojené nejen s ochutnávkou vín. Zaþátek v 11.00 hod.
www.republikakravihora.cz
Bzenec – Den otevĜených sklepĤ Bzenec – na dvČ desítky vinaĜĤ nabídnou vína z Bzenecké oblasti. Akce zaþíná v 10.00 hod. na nádvoĜí
bzeneckého zámku. www.bzenectivinari.cz
✔ 28.–30. 5.
Praha – Wine Prague 2019 – Mezinárodní veletrh vína pro profesionály
a odbornou veĜejnost. NejvČtší vinaĜská akce v ýR probČhne od úterý
do þtvrtka, vždy od 10.00 do 18.00 hod. www.wineprague.com
✔ 31. 5. – 2. 6.
Mikulov – Mikulov Gourmet festival – Tématem letošního roþníku
festivalu bude kuchynČ rodu DietrichsteinĤ, šestého majitele Mikulova, nositele ěádu zlatého rouna. www.mgfest.cz
✔ 1. 6.
Dolní Kounice – Za Kounickou Frankovkou – ýtvrtý roþník putování
Za Kounickou Frankovkou v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech.
Ostrava – Ostrava žije vínem – Den plný vína v industriálním prostĜedí v Dolních Vítkovicích. Svá vína pĜijede pĜedstavit 15 moravských i zahraniþních vinaĜství. www.ostravazijevinem.cz
Valtice – Letní slavnosti vína a jídla – Ochutnávky mladých vín a sektĤ v areálu CHÂTEAU VALTICE spojené s bohatým kulturním programem. www.vsvaltice.cz
✔ 5. 6.
Praha – Výstava vín vinaĜské oblasti ýechy – Výsledky Národní soutČže vín – vinaĜské oblasti ýechy budou slavnostnČ vyhlášeny v NovomČstské radnici v Praze. www.cechcv.cz
✔ 8. 6.
Roudnice nad Labem – Roudnický košt – Ochutnávka þeských vín
na zámku Lobkowicz. www.roudnicky-kost.cz

A TAKY JSEM VAŘILA
U WERICHŮ…
Pavel Mészáros, Eva Tůmová

N

akladatel, autor a zpČvák Pavel Mészáros je
staromilský obdivovatel prvorepublikových
mravĤ, jazzové muziky a Osvobozeného divadla, založeného v roce 1925 amatérskými divadelníky
jako scéna umČleckého sdružení DevČtsil (J. Frejka,
J. Honzl, E. F. Burian atd.). Do divadla v roce 1927
vstoupili i pánové Voskovec a Werich. Díky své vášni
pro Osvobozené divadlo se autor seznámil s nemanželským synem Jana Wericha, JiĜím Werichem Petráškem,
pozdČji i s paní Evou TĤmovou, dČtskou kamarádkou
Jany Werichové, vychovatelkou Werichovy vnuþky
Fanþi, která ve WerichovČ vile na KampČ strávila nČkolik let. ObČ tato setkání nakonec vedla k napsání tohoto
úsmČvného vyprávČní a vzpomínek, které vydalo nakladatelství AOS Publishing (www.aos-knihy.cz).
Díky paní TĤmové, mimo jiné dceĜi slavného þeského
legionáĜe, generálmajora Karla StĜelky, mĤžeme nahlédnout do života výjimeþného þlovČka Jana Wericha
zpĤsobem, jaký mĤže nabídnout jen opravdu blízký
pĜítel. Pavel Mészáros sice pĜipomíná: „PĜipusĢme, že
þasto nejde o striktnČ objektivní líþení strohých historických pravd. To pĜenechme historikĤm – my si mĤžeme
dovolit lehký nadhled a pojmout výpovČdi svČdkĤ zašlých þasĤ ménČ akademicky, ale o to více osobnČ jako
soukromou zpovČć pĜímých úþastníkĤ. Jsou to však
dĤležité „neo¿ciální“ stĜípky naší „o¿ciální“ historie.“
A ty „stĜípky“ se týkají tĜeba „valašské roubenky z PaĜíže postavené v Posázaví pro JiĜího Voskovce, setkání
s Otou Pavlem nebo „podvodu zvaného anticharta“.
Souþástí tohoto úsmČvného vyprávČní z vily na KampČ jsou také vzpomínky na osudové zvraty a setkání
v rodinČ legionáĜe generálmajora StĜelky. Vše je samozĜejmČ doplnČno i mnoha originálními recepty, které
pro Werichovy pĜipravovala paní TĤmová. Jak sama
dodává, že vaĜívala u WerichĤ, ale ne v pozici kuchaĜky. Paní TĤmová vČĜí, že výbČr receptĤ bude mít u þtenáĜĤ stejný úspČch, jako kdysi u WerichĤ.
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Na těchto místech
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Praha
VINOTÉKA

ZILVAJ VRÍN
xPRODE 7$&(
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www.bankavin.cz

Palackého 8
110 00 Praha 1
zilvar@zilvar.com
+420 724 889 196
www.zilvar.com

www.sommeliers.cz

PRODEJNA
ČASOPISŮ

Vinotéka s nabídkou
800 druhů vín
nejen z Moravy
• stáčená vína
• degustace vín
• dárková balení
• vinný catering
• dodávky vín do ﬁrem

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1

Otevřeno: po-pá 9-17 hodin
Nedvědovo nám. 14, 147 00 Praha 4
tel.: 244 460 104, info@w-d.cz

WWW.W-D.CZ

Pražská tržnice, hala 28, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 - 20.00
So
9.00 - 19.00
Ne
10.00 - 19.00

www.neoluxor.cz

www.vinvin.cz

Moravská
chuħ
v centru
Prahy

WbOZaY{]PZSxS\ µ ]Pcd
Y`SXx]daY{aZcÐPg
^`OdOdQ\O[`c
Tel: +420 606 788 878
Haštalská 9 / 110 00 Praha 1
www.lasartoria.cz

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

Prožijte intenzivní
zážitek netradiního
vaíení a párování vín!
www.kucharska.party
257 533 733

Czech business club 44x47.indd 1

Chybí Vám některé vydání
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Čechy

Morava
VINAěSTVÍ
JIěÍ KOPEýEK

WINE BAR,

KDE SE I NAJÍTE V CENTRU BRNA

STŘEDNÍ VINAŘSKÁ
ŠKOLA VALTICE
Valtice, Náměstí Svobody 16
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

Retro Consistorium
28.11.2014
20:06:40 VIZ.indd 1

www.bankavin.cz

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd 1

Nová adresa

K Vápence1811/2a
Mikulov

E-shop na www.vinarstvivolarik.cz

Škola, která žije vínem

RETRO CONSISTORIUM, MEČOVÁ 4, 602 00 BRNO
WWW.RETROCONSISTORIUM.CZ

www.svisv.cz

29.11.2017 20:26:00

Vinotéky s nabídkou cca 1.000 druhů vín
Vinný catering • Dodávky vín do ﬁrem • Degustace vín
Dárková balení • Cesty za vínem • e-shop

Slovensko

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Šustekova 8
851 04 Bratislava
Slovenská republika
Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Tel.: +421 267 201 952
E-mail: pokladna@press.sk

www.press.sk
i

listujte s nám

NA TOMTO
MÍSTĚ MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
Volejte
244 460 104
WWW.W-D.CZ

Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz
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PĚT NEJ...

Vše pro šampaňské

Největší plochy vinic v Evropě
(zdroj OIV 2019)

nterprofesní organizace Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) se v oblasti Champagne stará v podstatČ o „všechno“.
Od svého založení v dubnu 1941 sdružuje místní vinaĜe, Ĝeší otázky
ekonomického, technického i spoleþenského rázu, chrání znaþku Champagne ve Francii i po celém svČtČ. Až do roku 1990 stanovila i cenu hroznĤ,
dodnes reguluje hektarové výnosy, aby mohla udržovat tržní ceny. Úlohou
CIVC je i vzdČlávání, a tak na jejích stránkách mĤžeme najít i pČkný obrázek, který ukazuje, jak se þasem
ležení mČní vĤnČ a chuti šampaĖských vín. Všechna vína bez uvedení roþníku (témČĜ ¾ všeho vína)
leží na láhvi nejménČ 15 mČsícĤ,
vína roþníková vyžadují alespoĖ tĜi
roky. JeštČ déle leží na láhvi „pýcha
šampaĖských domĤ“ – Cuvée de
Prestige, která jsou uvádČna jako
„smČs nejlepších roþníkĤ“.

1. ŠpanČlsko 967 000 ha
2. Francie 787 000 ha
3. Itálie 695 000 ha
4. Portugalsko 194 000 ha
5. Rumunsko 191 000 ha

Příspěvek
Veuve Clicquot

Š

ampaĖský dĤm Veuve Clicquot patĜí
k tČm výrobcĤm v Champagni, kteĜí
svĤj závazek k životnímu prostĜedí berou velmi vážnČ: vždyĢ taková proklamovaná
ohleduplnost velmi pĜispívá ke kvalitČ znaþky.
Spoleþnost od roku 1990 má zaveden program
na snížení emisí oxidu uhliþitého a veškerých odpadĤ. Ve výsledku byly v letech 2013
a 2014 vyvinuty 100% recyklovatelné obaly
z bramborového škrobu. Posledním pĜíspČvkem na téma udržitelného rozvoje je designery oceĖovaný, plnČ biologicky rozložitelný
a recyklovatelný, elegantní obal. Zajímavé je,
že nový materiál je smČs recyklovaného papíru a upravených matolin z procesu výroby
šampaĖského vína.
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ESPUMOSO
Oznaþení pro španČlská šumivá vína vyrobená mimo
apelace s chránČným oznaþením „Cava“.

Královna vín
České republiky 2019

V

elkopavlovický Radek Baloun patĜí k našim nejúspČšnČjším vinaĜĤm v zahraniþí. Jen
na zaþátku tohoto roku získal na soutČžích,
jako jsou VINALIES INTERNATIONALES PARIS
þi Eurasia Wine & Spirit Competition, na 12 zlatých
a stĜíbrných medailí. V našich zemích pĜíliš nevystavuje, pĜesto se mĤže pochlubit i tady dalším „zlatem“:
korunkou pro Královnu vín 2019, kterou získala jako
reprezentantka VinaĜství Baloun studentka 4. roþníku
oboru vinohradnictví na StĜední vinaĜské škole ve Valticích Anna Hrodková. Podle statutu soutČže se mohou zúþastnit jen dívky ve vČku od 17 do 25 let, které
jsou svojí prací spojeny s vínem. Musí zaujmout nejen
svým pĤvabem, ale také teoretickými znalostmi z oboru vinohradnictví a vinaĜství, v praktické þásti pak urþit a popsat nČkteré odrĤdy, ve spoleþenské pak pĜesvČdþit osobním projevem a všeobecnými a jazykovými znalostmi. Škoda jen, že
nevyužíváme svých „královen“ jako napĜíklad v sousedním NČmecku, kde jsou
královny po celý rok opravdovými „ambasadorkami“ svých oblastí, a to na „plný
úvazek“. To ve prospČch vína i pro další profesní rĤst samotných královen.

052-59_Cesty za vínem_Sasko_kor.in

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

Filipojakubská chladna z rána
jsou pro sady vinice zrádná.
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Ke každému předplatnému
BONUS 300 Kč na kurzy Vinařského Institutu
(www.vinarskyinstitut.cz) a kurzy WSET
(www.mkm.cz/kurzy-wset/wset)
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Pošlete sms ve tvaru PREDPLATNE WINE DEGUSTATION JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU PSC MESTO 1, 2 nebo
3 ROKY (podle toho, na kolik let chcete předplatné objednat) na číslo +420 605 202 115. Cena SMS je běžná dle vašeho tarifu.
Zašleme vám složenku, po jejímž zaplacení vám začne časopis chodit do schránky.
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pĜipravujeme

Z příštího čísla
Sauvignon Blanc a Modrý Portugal
I v dalším vydání Wine & Degustation Vám pĜedstavíme
naše nejtypiþtČjší odrĤdy, které jsou základem oblíbených vín
pĤvodem z ýeské republiky. OpČt to bude dvojice jedné bílé
a jedné modré odrĤdy, tentokrát Sauvignon Blanc & Modrý
Portugal. ZamČĜíme se na historii, pČstování a rozšíĜení na našich vinicích. Rozebereme i vína vyrábČná z tČchto odrĤd
a jejich senzorické vlastnosti. Pozornost budeme vČnovat
i klasickým gastronomickým kombinacím, vþetnČ konkrétního doporuþeného snoubení. Z PrĤvodce nejlepšími víny ýeské republiky Vám pak pĜedstavíme nejvýše hodnocená vína.

Grand test Bourgogne Blanc
Bourgogne Blanc je základní apelací burgundských vín. Z odrĤdy Chardonnay mohou tato vína vznikat prakticky po celém
Burgundsku. Mezi tČmito víny je mnoho opravdu základních
a jednoduchých burgundských vín, ale lze mezi nimi najít
i skuteþné klenoty. PĜi neustálém rĤstu cen burgundských vín
se takové hledání urþitČ vyplatí, neboĢ nČkterá Bourgogne
Blanc pĜedstavují skvČlý pomČr kvality a ceny. A právČ co
nejvíce takových vín se budeme snažit najít a pĜedstavit
v þervnovém Grand testu.
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Jiří Trapek, Martin Procházka,
Ivo Dvořák

Šardice, Hovorany
Kraj malebných vinic na zvlnČných kopcích Slovácka. Rázovití vinaĜi, malá rodinná vinaĜství a jejich dlouhá historie. Jak
jednoduché je zaposlouchat se do místních tradic, folklorní
muziky i povídání letitých pamČtníkĤ. A k tomu ta zdejší vína,
Ĝízná a pĜísnČ suchá, nČkdy až drsná, jak samotné Slovácko.
Dobrá vína, stejnČ jako dobĜí lidé. V þervnovém þísle navštívíme právČ je.
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PŘEDPLATNÉ NA SLOVENSKU

Jean Frédéric Hugel
Rodina Hugel se v Alsasku vínu vČnuje již od roku 1639.
Výjimeþnou postavou rodu byl Frédéric Emile Hugel, který
se po první svČtové válce postavil do þela hnutí za obnovu
alsaského vinaĜství. Rodina Hugel je jedním z nejváženČjších
svČtových vinaĜských rodĤ a souþasnČ jedním ze zakládajících þlenĤ asociace pĜedních rodinných vinaĜských podnikĤ
svČta. Aþkoli ve vinaĜství používají nejmodernČjší technologie, užívají od roku 1715 nejstarší nepĜetržitČ používaný sud
na svČtČ zapsaný v GuinessovČ knize rekordĤ. V pĜíštím þísle
pĜineseme rozhovor s Jeanem Frédéricem Hugelem, který je
nejmladší generací této významné vinaĜské rodiny.
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