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Dopis šéfredaktora
Milí þtenáĜi,
právČ se vám dostalo do rukou první þíslo þasopisu WINE & Degustation v roce
2017. PĜednČ mi dovolte, abych Vám
do roku 2017 popĜál jen to dobré a co
nejvíce pĜíjemných zážitkĤ s víny, vinaĜi
a skvČlou gastronomií.
VinaĜský rok se pomalu, ale jistČ rozbíhá
znovu. Zaþíná obvyklý kolotoþ degustací,
prezentací a pĜedstavení nových roþníkĤ
ve známých vinaĜských oblastech. Celá
redakce þasopisu WINE & Degustation se tČchto dĤležitých vinaĜských akcí
samozĜejmČ úþastní a co nevidČt Vám
zaþneme pĜinášet zprávy o tom, jak vypadají vína z aktuálních roþníkĤ, která se
právČ uvádí na trh.

v tomto þísle. SpoleþnČ s Ivem DvoĜákem
pro Vás pĜipravujeme nový seriál o snoubení vín a jiných nápojĤ a zajímavých delikates. Ve spolupráci se spoleþností Madeta
se Vás budeme snažit nauþit párovat vynikající tuzemské sýry se zajímavými víny
naší i svČtové provenience. A zcela nová je
i rubrika tipy, v níž Vám pĜedstavíme zajímavosti, které potČší milovníky vína, dobré gastronomie a i ty z Vás, kteĜí za vínem
cestují. PĤjde tedy nejen o zajímavé láhve,
delikatesy, doutníky þi jiné dobroty, ale
vše, o þem si myslíme, že by Vám, našim
þtenáĜĤm, mohlo udČlat radost.

V þísle, které právČ držíte, se však ještČ
vrátíme k nČkolika významným degustacím, které se udály na sklonku minulého
roku. Prahu navštívila legenda z Pomerolu, vinaĜství Jeana-Pierra Moueixe.
A kolega Martin Procházka se zúþastnil
velmi zajímavé akce Unie enologĤ ýeské
republiky.

Jak jistČ víte, þasopis WINE & Degustation je spoluorganizátorem a hlavním
mediálním partnerem veletrhu Wine Prague. Letošní roþník tohoto veletrhu pĜinese nejen nČkolik dĤležitých novinek
a vylepšení, ale pĜedevším i paralelní akci
s názvem Fine Food, zamČĜenou na delikatesy a potraviny, které se výbornČ hodí
pro párování s vínem. UrþitČ si do svých
diáĜĤ zapište termín 29. až 31. kvČtna
2017, máte se na co tČšit.

V novém roþníku pro Vás také samozĜejmČ
chystáme nČkolik novinek, které najdete již

PĜeji vám krásný únor ve spoleþnosti skvČlých vín a þasopisu WINE & Degustation.
Michal Šetka

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Robert Ampeau & Fils,
Volnay Santenots 1976
Stalo se již pravidlem, že si na konci roku
s týmem kolegĤ, se kterými se celý rok pravidelnČ potkáváme na degustacích a hodnoceních vín pro þasopis, dČláme pĜíjemnou
pĜedvánoþní akci, kterou honosnČ nazýváme
„školení degustátorĤ“. Již ponČkolikáté se
takto potkáváme v úzkém kruhu pĜátel, abychom se vzájemnČ pouþili a otevĜeli si zajímavé láhve, ke kterým se každý z nás bČhem
roku dostal. Je to radost i pouþení zároveĖ,
velmi þasto pĜi této degustaci ochutnáme

vína velmi stará, vzácná a láhve, ke kterým
se bČžnČ témČĜ nelze dostat. Já sám jsem
se snažil své kolegy pĜekvapit láhví Volnay
Santenots 1976 od Domaine Robert Ampeau z Burgundska. Tato doména je zajímavá
tím, že nechává svá vína zrát a dnešní majitel
Michel Ampeau je prodává až v láhvové zralosti. Tuto láhev jsem od majitele dostal pĜed
nČkolika lety pĜi jedné ze svých návštČv.
Volnay obecnČ nepatĜí mezi apelace, které jsou schopny vyprodukovat ta nejvČtší
burgundská þervená vína. Vždy se ale jedná
o vína jemná, delikátní a velmi elegantní.
To obzvláštČ platí pro 1er Cru Santenots.

Ochutnat toto víno bylo skuteþnČ potČšením, vždyĢ na sklonku loĖského roku mu
bylo pĜesnČ 40 let.
Víno pĜekvapilo svou svČží rubínovou
barvou s cihlovými menisky. VĤnČ byla
stále ovocná a živá, ale samozĜejmČ již nastoupily i typické burgundské tóny podzimního lesa, mokrého dĜeva, listí a podhoubí.
ChuĢ byla na stáĜí vína neobyþejnČ mladistvá, s množstvím ovocných tónĤ þervených
tĜešní, jeĜabin a malin. Toto vše doplnily zemitČjší podtóny koĜení. Stále živá kyselina
napovídá o dalším potenciálu tohoto vína
zrát v láhvi.
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z domova

Letní dovolená v zimě

Ivo Dvořák
Viceprezident
Asociace sommelierů ČR

P

okud stejnČ jako já nestíháte dovolenou
v létČ nebo máte rádi teplo v zimČ, vypravíte se za sluníþkem a teplým moĜem
tĜeba v prosinci. I já jsem si vyrazil za krásami
podmoĜského svČta k Rudému moĜi. Létám
tam pomČrnČ pravidelnČ a domníval jsem se,
že mČ tam už nic nepĜekvapí…
Prvním zádrhelem byl termín. V prosinci
jsem v EgyptČ ještČ nebyl, a tak jsem dal na doporuþení, že bude bezpeþnČjší – z pohledu poþasí i teroristických útokĤ – neletČt na místa,
kde to znám, tedy Šarm aš-Šajch, ale o nČco
jižnČji, kde je tepleji a kde je to turisticky ménČ
exponované. U renomovaného hotelového ĜetČzce, pyšnícího se pČti hvČzdiþkami, jsem vybral ubytování s výhledem na moĜe a natČšenČ
þekal na odlet. Z pracovních dĤvodĤ jsem mČl
pomČrnČ omezené þasové možnosti, a tak když
mi pĜišla zpráva, že odlétáme jiný den, než
jsem si objednal, zaþal jsem být lehce rozmrzelý. Narychlo jsem pĜeorganizoval svĤj diáĜ
a zaþal jsem se opČt tČšit. Další zpráva, tentokrát o þase odletu, vrhla na mou letní dovolenou v zimČ opČt lehký stín… Odlet pár minut
po pĤlnoci znamená, že v EgyptČ budete kolem páté ráno a v hotelu proþekáte na svĤj pokoj celé dopoledne. Tuto nepĜíjemnost dokáže
vyĜešit jen bankovka s nápisem Ten Dollars,
nenápadnČ posunutá pĜes pult do dlanČ recepþního. Na bakšiš jsem si asi už zvykl, i když mi
tak nČjak elementárnČ vadí, že vás jako hosta
klidnČ nechají þekat nČkolik hodin na pokoj,
pĜestože je hotel obsazen z jedné pČtiny.
Bankovka zmizela v kapse recepþního,
který triumfálnČ prohlásil: „ZaĜídím vám vý-

hled do japonské zahrady!“ „Pardon, já mám
zaplacený výhled na moĜe!!!“ snažil jsem se
odporovat. Na þele recepþního se objevila
zlovČstná Ĝada vrásek a usilovnČ zaþal nČco
hledat v poþítaþi. „No,“ zaznČla lakonická odpovČć. Voucher na pobyt a služby v þeském
jazyce se v tu chvíli zdál jako nepodstatný
dĤkaz. Po nČkolika nekoneþných minutách,
které jsem mČl zĜejmČ zkrátit další bankovkou, mi recepþní oznámil, že pokoj má. Výraz
jeho obliþeje pĜipomínal horníka, který právČ
pokoĜil nový stachanovský rekord, k smrti
unaven z neskuteþné dĜiny, ale tak šĢasten…
Sláva, mám kde složit hlavu.
Malou náplastí mi bylo, že ze všech hostĤ hotelu, které jsem zatím potkal, jsem byl
bezpeþnČ nejmladší. Došlo dokonce i na nČkolik párĤ francouzských holí a jeden invalidní vozík. Volejbal si tady asi nezahrajeme,
ale alespoĖ mne nikdo nepĜedbČhne ve frontČ
na jídlo, Ĝíkal jsem si. Omyl!!! NČkteĜí nedoþkavci pĜi svém sprintu ke švédským stolĤm
neváhali zákeĜnČ využívat berlí k podrážení
nohou þi „nechtČnému“, ale o to bolestivČjšímu bodnutí do nártu.
Další stín na mou letní dovolenou v zimČ
vrhlo podezĜení, že vítr, který svou rychlostí
pĜipomínal závodní motorku a na moĜi vytváĜel asi dvoumetrové vlny, nebude jen jednodenní rozmar poþasí. Sice svítilo slunce, ale
na triþko to moc nebylo, nemluvČ o koupání.
Jelikož to nebyla má první návštČva Egypta,
reakcí personálu hotelu na mou otázku, kdy
že pĜestane ten uragán, jsem ani nebyl pĜíliš
pĜekvapen. OdpovČć: „Inšálláh tomorrow“
(Dá-li BĤh, zítra). Inšálláh je totiž univerzální, všezahrnující odpovČć, když nČco nevím,
neznám nebo nechci odpovČdČt, protože vítr
ustane v dubnu. Pravdou je, že kdybych
pĜijel kvĤli windsur¿ngu nebo kitingu, užil
bych si nekoneþnou zábavu a adrenalin. Já
jsem však chtČl trávit þas pozorováním barevných ryb a moĜských živoþichĤ, což by
pĜi vlnobití, které jsem vidČl hned první den,
byla ryzí sebevražda. ýervená vlajka zapovídající koupání v moĜi zmizela ze stožáru
za celý pobyt dvakrát. Jednou ji urval vítr
a jednou ji asi na dvČ hodiny nahradila bílá
vlajka, když vlny klesly na úroveĖ jednoho
a pĤl metru.

Bylo si tĜeba najít jinou zábavu, a tak jsem se
rozhodl absolvovat setkání s paní delegátkou,
abych se dozvČdČl nČco víc, než bylo v hotelových prospektech a na internetu. Paní delegátka pĜijela na schĤzku vþas a zaþala pomČrnČ
vČrnČ recitovat obsah prospektĤ – tedy kdy
a kde se mĤžeme nasnídat, naobČdvat a naveþeĜet. PĜidala nabídku zájezdĤ a atrakcí, telefonní þíslo, které bylo k dispozici nonstop pro
její klienty, a zeptala se, zda máme nČjaké otázky. Zcela pĜirozenČ jsem se jí optal: „Kde se
v okolí dá najít nČjaký obchod s vínem?“ Pohledem, kterým jsem byl zasažen, dštila oheĖ
a síru na mou hlavu. „Víno se zde neprodává,
máte all inclusive a v tom je i lokální alkohol.“
Protestoval jsem, že když jezdím do Naama
Bay, tak tam je nČkolik obchodĤ, kde je celkem slušný výbČr vín svČtové provenience.
Jakoukoliv další debatu utnula strohým prohlášením: „Já ani mĤj manžel víno nepijeme,“
z þehož jsem pochopil, že se vdala za místního
obþana a že si mám hledat pĜípadný zdroj vína
sám. Další malý stín na letní dovolené v zimČ.
Vydal jsem se tedy na prĤzkum místního
baru a restaurace, a dokonce jsem si nechal
nalít ze všech tĜí vín, která mČl tento pČtihvČzdiþkový hotel v nabídce. Vína jsem ochutnal,
ale bohužel mé pĜedstavy o chuti a vĤni se
s ¿loso¿í výroby tČchto vzorkĤ ponČkud rozcházely. PevnČ vČĜím, že nešlo o pokus otrávit
mČ, pobyt mi to ale trochu otrávilo. I lokální
lihoviny vykazovaly ponČkud netradiþní aromatické tóny a místní gin tonik nápadnČ pĜipomínal þisticí prostĜedek na stĜíbro. Zachránil
mČ až barman, který umíchal Cosmopolitan
z originálních „dovozových“ surovin, které
jsem si rád zaplatil. Letní dovolená v zimČ
s Cosmopolitanem nebyla sice úplnČ má pĜedstava, ale nČjak jsem ten týden pĜežít musel…
P. S. VČtšina dovolených má i své svČtlé
stránky. Byl bych nevdČþný kverulant, kdybych hledal pouze samá negativa. Pozitivní
byla tĜeba cesta zpČt, kdy nám odlet naplánovali na sedmou hodinu ranní, což znamenalo
vstávat ve dvČ tĜicet v noci, ale mČli jsme pak
o to delší den. V rámci „happy-endu“ uvedu alespoĖ to, že na letní dovolenou v zimČ,
i když do jiné destinace, letČl i Michal Šetka
a moc se mu tam líbilo…

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine Berthoumieu,
Madiran AOC 1999
Oblast jihozápadu Francie je pomČrnČ
neznámá, i když velmi fascinující. OdrĤda Tannat je dnes vnímaná jako pro¿laþní
odrĤda Uruguaye, ale její pĤvod je právČ
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zde a apelace Madiran je jedna z nejznámČjších, ve které je tento kultivar hojnČ zastoupen. Jediné, co víno potĜebuje k plnému vyzrání, je pomČrnČ dlouhý þas v láhvi,
ovšem výsledek pak stojí za to.
TmavČ þervená barva s mahagonovými
odlesky, velmi dobrá viskozita. Aroma bylo

vyzrálé, s nádechem kĤže, pižma, sušeného ovoce a sladkého koĜení a ušlechtilého
dĜeva. Plná chuĢ s vyzrálými ovocnými
tóny povidel, rozinek, moruší a balzámové redukce. Tóny uzených mandlí a lesní
pĤdy s podhoubím. Vyvážené vyzrálé víno
s dlouhým, elegantním závČrem.

Perlivá, neperlivá nebo Krondorf?

N

a tuzemský trh právČ vstupuje prémiová minerální voda
Krondorf. Její historie sahá až
k roku 1863, kdy trojice nČmeckých obchodníkĤ koupila lesy nedaleko vesniþky Krondorf v Doupovských horách.
PĤvodním zámČrem byla tČžba dĜeva,
avšak události nabraly neoþekávaný
smČr. Zkušeného dĜevaĜe Carla Gölsdorfa, který byl povČĜen vedením pod-

niku, upozornil noþní hlídaþ na pĜirozený vývČr vody a následné testy ukázaly,
že se jedná o kyselku mimoĜádné kvality. Gölsdorf odkoupil pozemky, založil
expediþní spoleþnost a voda z pramenĤ
KateĜina a ŠtČpánka si získala oblibu
po celém svČtČ. Gölsdorf investoval
do technického rozvoje stáþírny a vybudoval poboþky expediþní spoleþnosti
v BerlínČ, Vídni i Budapešti. Po první
svČtové válce se pramen z neznámých

dĤvodĤ ztratil a znovuobjeven byl až
v roce 2010 bČhem hydrogeologického
prĤzkumu. Složení minerálky je identické se zaniklým pramenem ŠtČpánka,
a tak voda získala historické oznaþení
Krondorf. Jako prémiový produkt tuto
minerálku nyní uvádí na trh rodinná
¿rma Krondorf a.s. Díky své jedineþné
a výrazné chuti s vysokou mineralizací
míĜí voda Krondorf do segmentu zážitkové gastronomie.

Inzerce
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z domova

Hosté 2017

Vít Hepnar
Sommelier Gourmet Services

D

razí pĜátelé, všem vám, milovníkĤm vína, nadšencĤm gastronomickým i hostĤm dobrých hospod
a restaurací, pĜeji všechno nejlepší v roce
2017. PĜeji vám jen ty nejþerstvČjší moĜské
plody, kĜupavou zeleninu, masitou drĤbež,
šĢavnaté peþínky, vyzrálé ovoce, zvČĜinu
ĜádnČ zamĜelou, chléb pČknČ vypeþený
a mouþníky medovČ sladké. Užívejte lahodných vín, mladých i dlouhovČkých,
klasických k jídlu i moderních pro zábavu, užívejte blahodárné likéry, ba i patĜiþnČ vyzrálý destilát, tento ušlechtilý duch
hroznu nebo jiného ovoce. Zkrátka žijte
dobĜe a ve zdraví. Svým kolegĤm þíšníkĤm, sommelierĤm, velkým šéfĤm i vzadu
makajícím kuchaĜĤm, cukráĜkám i pekaĜĤm, zkrátka všem, kteĜí tvoĜí koleþka toho
úžasného mechanismu zvaného dobrá hospoda, pĜeji hodnČ sil, dobrou mysl a hodnČ
nápadĤ a fantazie. Nejvíce jim však pĜeji
zástup spokojených hostĤ, z nichž se stanou fandové a nakonec i pĜátelé.
A jak se stanete oblíbeným hostem restaurace? Základní stokrát a tisíckrát
opakovaná vČta pĜi každém školení nebo
schĤzce personálu zní: Všichni hosté jsou
si rovni, všichni dostávají stejnou péþi,
a to tu nejlepší, jaké jsme schopni. PĜesto se však, jak vím z osobní zkušenosti,
obsluhující neubrání svým vnitĜním po-

citĤm. NČkteré hosty prostČ obsluhujeme
radČji než jiné, a protože jsme jenom lidé,
ve výsledku to nČkdy mĤže vyjít najevo.
A vČĜte, že to není otázka výše spropitného, tuzéru, dýška, trinkgeltu, nebo jak
tomu chcete Ĝíkat. Moje níže uvedená doporuþení vám zajistí nehynoucí lásku a respekt kuchaĜĤ, þíšníkĤ i restauratérĤ. Co
tedy opravdu nesnášíme? ÚplnČ nejhorší
a podnik nejvíce poškozující je udČlat si
rezervaci a poté bez vþasné omluvy nepĜijít. V gastronomické restauraci se naprostá
vČtšina stolĤ rezervuje na celý veþer, místa
se neotoþí, a tak vaše nevyužitá rezervace pro þtyĜi osoby znamená pokles tržby.
Místa se na poslední chvíli neprodají, je-li
v restauraci þtyĜicet míst, znamená to deset procent. ýím je podnik menší, tím jsou
škody vČtší. Ani omluva rezervace na osmou hodinu, provedená ve 20:15 slovy
„Dcera onemocnČla chĜipkou,“ vám popularitu nezvedne. To onemocnČla v 19:30?
Každému se mĤže z objektivních pĜíþin
stát, že nakonec nemĤže dorazit, ale prosím vytoþte vþas þíslo restaurace a svou
rezervaci zrušte. Snad ještČ horší je nedostavit se k rezervovanému stolu na nČjakou speciální akci, degustaþní menu a podobnČ. Tam se ještČ ke škodám pĜipoþítává
pĜedpĜipravené jídlo – otevĜenou ústĜici
nebo marinovanou rybu do druhého dne
neuchováte – a tĜeba nadbyteþnČ otevĜená
vína. NČkterá potĜebují desítky minut dýchat, proto se otvírají dlouho pĜed pĜíchodem hostĤ. Dalším námi „oblíbeným“ požadavkem je „nČjaký pČkný stĤl“. VČĜte,
že jsme se spolu s architekty snažili, aby
všechny naše stoly byly „pČkné“, to, co se
líbí jednomu, nemusí vyhovovat jinému,
ale do restaurace se chodí kvĤli dobrému
jídlu a vínu. Opravdu nemusíte sedČt poĜád na stejném místČ. Obsluha vám ráda
vyhoví, ale ne na úkor tržby. Proto jste-li
dva, nebudete sedČt u „vašeho“ a „pČkného“ stolu, který je dimenzován pro šest

osob. Další ošklivou vČcí jsou pomluvy
jiných restaurací: „Byl jsem teć u Franty Nováka a nedalo se to jíst.“ VČzte, že
se všichni, kdo v branži nČco znamenají,
dobĜe znají a mají k sobČ patĜiþnou úctu.
Franta Novák se tedy urþitČ dozví, co jste
o nČm jinde Ĝíkali, a vy na oblíbenosti
urþitČ nezískáte. JeštČ horší varianta je,
když u Franty Ĝíkáte, že u Pepy to stojí
za nic a obrácenČ. To jste potom vážnČ pro
smích. Když se vám nČco nelíbí, jste-li nespokojeni, Ĝešte vČci okamžitČ a na místČ.
V každé dobré restauraci zjednají nápravu, i kdyby si mysleli nČco jiného, a je-li
vaše kritika skuteþnČ oprávnČná, ještČ vám
bude podČkováno. Když cítíte zásadnČjší
problém, jednejte s manažery nebo pĜímo
s majiteli podnikĤ, kontakty na nČ najdete
urþitČ na webu nebo na facebooku. Dále se
nestanete oblíbenými hosty, když si budete
od první návštČvy stČžovat na ceny, vyžadovat slevy, nebo se dokonce tváĜit, jako
že jsou všechny restaurace lupiþi. Možná
tomu tak kdysi bývalo, ale dnes je provozování restaurace tvrdý byznys, v nČmž
málokdo uspČje. ObzvlášĢ menší restaurace s vysokou gastronomií, které nemají
v zádech hotelový provoz, to mají tČžké.
Vybalancovat ceny tak, abyste dostávali ty nejlepší suroviny a servis a zároveĖ
aby byl podnik rentabilní, je tČžké. Cenám
v restauracích v západní EvropČ a Americe, s kterými hosté tak rádi srovnávají,
se þeské ceny ještČ zdaleka nevyrovnaly.
Správné podniky žádné slevy nedávají,
svĤj dík vyjádĜí radČji pozváním na spoleþenskou akci, kurzem vaĜení, chodem
navíc nebo láhví vína zdarma þi malým
dárkem s sebou. Pokud si jako host uvČdomujete, kolik práce, pĜemýšlení, fortelu,
ale i nervĤ a ¿nanþních nákladĤ je za každým talíĜem, který v restauracích dostáváte, pravdČpodobnČ tyto drobné a dobĜe
mínČné rady nepotĜebujete. Už jste nČkde
milým a váženým hostem. A to je dobĜe.

VÍNO, KTERÉ MNE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVÍCE ZAUJALO

Domaine de la Romanée-Conti,
La Tâche 1989 v láhvi Jéroboam
Na konci roku jsem otevĜel stovky
láhví, které by si zasloužily popis v této
rubrice, ale jedna skuteþnČ svou jedineþností pĜekonala všechny ostatní. La Tâche
je vinice kategorie Grand Cru o rozloze
5,03 hektarĤ, patĜící do portfolia nejslavnČjšího vinaĜství planety – Domaine
de la Romanée-Conti. Vinice je osáze-
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na odrĤdou Pinot Noir v hustotČ 9 000
hlav na hektar a s prĤmČrným výnosem
150 hl, což je nČco pĜes 20 tisíc láhví.
1989 byl dobrým, až výborným roþníkem
co do kvality i výnosu, udČlalo se 20 532
láhví. Jen miniaturní þást vína byla stoþena do velkých formátĤ, které navíc získalo jen pár sbČratelĤ a nejlepších restaurací.
Jéroboam je tĜílitrovka, ta naše mČla þíslo
67 a pocházela pĜímo ze zásob majitelĤ
vinaĜství. Už to samo o sobČ byla velká

rarita. Víno jsem otevĜel asi pČt hodin pĜed
podáváním a nČkolikrát ho v þase, stejnČ jako bČhem podávání, ochutnal. Bylo
úchvatné tak, jak jen velké burgundské
mĤže být. Nechci se zde pokoušet o nČjaký popis, byla to þirá radost, ostatnČ jak
už spisovatel Roald Dahl napsal o vínech
z Romanée-Conti: „Vnímej ten smyslný
parfém, dýchej ten bouquet, ochutnávej,
pij, ale nikdy se nesnaž o popis, takovou
lahodu nejde vyjádĜit pouhými slovy!“

Mezinárodní veletrh Fine Food




budou mít pĜíležitost vyzkoušet, k jakým pokrmĤm se prezentovaná vína
hodí. Na výstavČ Fine Food bude možné pĜedstavit studené speciality, ale také
potraviny tepelnČ upravovat, a ukázat
tak svým potenciálním odbČratelĤm
veškeré možnosti spojené s jejich podáváním a párováním s víny. Rozsáhlá
mediální podpora veletrhu partnerským

þasopisem WINE & Degustation a dalšími médii je zárukou kvalitní informovanosti návštČvníkĤ. Fine Food se tak
stává platformou, která generuje široké
obchodní pĜíležitosti ve vztahu ke koneþným zákazníkĤm a vytváĜí prostor
pro navázání dlouhodobých obchodních vztahĤ s širokou obcí profesionálĤ
v oblasti vína a gastronomie.

V

eletržní areál PVA EXPO
v pražských LetĖanech novČ
pĜivítá Mezinárodní veletrh potravin vhodných k párování s víny. Mezinárodní veletrh Fine Food vznikl jako
reakce na potĜebu vystavovatelĤ propojit vynikající vína s originálními, zajímavými i klasickými potravinami. Pro
rok 2017 tak poĜadatel veletrhu Wine
Prague vytvoĜil pro potraviny vhodné
k snoubení s vínem samostatnou sekci
v hale, která pĜirozenČ propojuje vstupní halu s degustaþními sály, halu s expozicí domácích producentĤ vína a halu
zamČĜenou na dovozce a zahraniþní
vinaĜe. NávštČvníci i vystavovatelé tak

Inzerce

Únor 2017 | 9

z domova

První La Grapperia v Čechách

V

pražských Nuslích byla
na adrese Táborská 44 otevĜena první La Grapperia v ýechách. Jak název napovídá, najdete
zde širokou nabídku italské pálenky
grappa od významných distilerií,
jako je Bertagnolli, Nardini, Bonollo
þi Paolazzi. To ale není zdaleka vše.

Grappa a víno spolu velmi úzce souvisí, a tak jsou zde zastoupena i vína
z italských regionĤ Trentino, Veneto,
Piemonte, Toskánsko, Marche a Emilia Romagna. La Grapperia je rovnČž
místem zajímavých degustací. Na návštČvníky þekají bČhem roku témata
jako „Co je to grappa?“, „Degustace

toskánského vína pĜímo s hrabČtem“
nebo „Degustace a jazz za doprovodu
vibrafonu a kontrabasu“. La Grapperia je otevĜena od pondČlí do pátku
od 10:00 do 19:00. Více informací
na www.bevande.cz a telefonním þísle 606 550 071.

Prestižní kurzy WSET lze studovat nově v Brně
láty ve Velké Británii. Postupem þasu
se WSET stalo celosvČtovČ uznávanou
vzdČlávací institucí v oblasti obchodu
s vínem a destiláty. Kurzy jsou nyní dostupné v 70 zemích svČta a od letošního
roku k nim novČ patĜí i ýeská republika.

V

inní profesionálové i nadšenci mohou od února letošního
roku studovat certi¿kované
kurzy od Wine & Spirits Educational
Trust (WSET) také v ýeské republice. Spoleþnost MKM jazyková škola
a pĜekladatelská agentura prošla nároþným certi¿kaþním procesem a získala
oprávnČní pro výuku kurzĤ „WSET
Level 1 Award in Wines“ a „WSET
Level 2 Award in Wines and Spirits“.
V þervnu pak navíc pĜidá i komplexní
kurz WSET Level 3 Award in Wines.
Institut WSET byl založen jako nezisková organizace v roce 1969, aby
sloužil rostoucím potĜebám vzdČlávání
profesionálĤ v obchodČ s vínem a desti-
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VzdČlávací systém WSET je vlastnČ
nČkolikastupĖový program navazujících
kurzĤ, na jejichž vrcholu stojí prestižní
titul Master of Wine. Kurzy WSET Level 1 Award in Wines“ a „WSET Level
2 Award in Wines and Spirits“, které je
možné absolvovat v prostorách MKM
jazykové školy v centru Brna jsou urþené
jak profesionálĤm, tedy vinaĜĤm, dovozcĤm nebo sommelierĤm, tak samozĜejmČ i všem milovníkĤm vína. Jde o velmi
významný krok k další popularizaci vína
v tuzemsku a jedineþnou pĜíležitost pro
všechny, kdo si chtČjí rozšiĜovat obzory
a znalosti o vínČ,“ Ĝíká Pavlína Megová,
majitelka MKM jazyková škola a pĜekladatelská agentura. K atraktivitČ kurzĤ
pĜispívá i fakt, že jako hlavní lektor bude
na škole pĤsobit zkušený a respektovaný
Frank Smulders MW.
První skupiny studentĤ do lavice zasednou již 10. února. Podrobnosti o náplni jednotlivých kurzĤ, o podmínkách
jejich absolvování, termínech kurzĤ pro
letošní rok i kontakty najdete na stránkách www.mkm.cz.

Salon vín České republiky 2017

alon vín ýeské republiky pĜedstavuje sto nejlepších moravských a þeských vín pro rok
2017. Tato vína uspČla v konkurenci 2 020 moravských a þeských vín
od 157 vinaĜĤ a vinaĜských ¿rem.
Letošní roþník se setkal s rekordním
zájmem vinaĜĤ o úþast vín. „Na novou
kolekci Salon vín se obzvlášĢ tČším,“
komentoval výbČr letošního Salonu vín
ing. Pavel Krška, Ĝeditel Národního vinaĜského centra, a dodal: „Vzhledem
k velkému zastoupení velmi povedeného roþníku vín 2015, rekordnímu poþtu pĜihlášených vzorkĤ i vinaĜských
¿rem a neustále rostoucí kvalitČ vín
z Moravy i ýech bude kolekce Salonu
vín 2017 možná nejlepší v historii soutČže.“ Slavnostní vyhlášení kompletního složení Salonu vín 2017 a vítČzĤ
jednotlivých kategorií probČhlo 3. února ve Valticích. Nejvyšší ocenČní mezi
bílými suchými a polosuchými víny
získal Ryzlink vlašský 2015, pozdní
sbČr, Ĝady Collection 1508 Reservé ze
Zámeckého vinaĜství Bzenec. Víno se
zároveĖ stalo absolutním šampionem
letošního roþníku Salonu vín. V kategorii þervených suchých a polosuchých
vín uspČlo Rulandské modré barrique
2013, výbČr z hroznĤ z vinaĜství ŠtČpán MaĖák. V kategorii bílých polosladkých vín porota nejvýše ohodnotila Ryzlink vlašský botrytický sbČr
2015, výbČr z hroznĤ ze spoleþnosti
Kamil Prokeš. V kategorii rĤžových
vín a klaretĤ uspČl Cabernet Sauvi-

S

gnon rosé 2015, pozdní sbČr z vinaĜství
Víno Botur. Jako nejlepší v kategorii
bílých sladkých vín porota ocenila
Veltlínské zelené 2013, výbČr z cibéb ze StĜední vinaĜské školy Valtice.
V kategorii jakostních šumivých vín
si nejvyšší ocenČní zasloužilo jakostní šumivé víno Chateau Bzenec brut
2013. Cenu za nejlepší kolekci vín opČt
získala spoleþnost Vinselekt Michlovský. Nová kolekce Salonu vín 2017
bude veĜejnosti zpĜístupnČna od soboty 4. února 2017 do poloviny prosince
2017 ve stejnojmenné degustaþní expozici v historickém sklepení valtického
zámku. CeloroþnČ, vyjma mČsíce ledna, je zde prezentováno 100 nejlepších

vín s ocenČním „Zlatá medaile Salonu
vín“. NávštČvníci mohou využít nČkolika programĤ volných degustací nebo
profesionálním sommelierem Ĝízených
degustací. Mimo to jsou formou krátkodobých prezentací pĜedstavována
vína s ocenČním „StĜíbrná medaile
Salonu vín“, vína ocenČná na zahraniþních soutČžích, mladá rĤžová vína
a další. Souþástí expozice je také SíĖ
slávy vinaĜství ýR, nauþná expozice
vČnovaná vinaĜství a prodejna dárkových pĜedmČtĤ, vinaĜské literatury,
degustátorských skleniþek þi sommelierských potĜeb. SamozĜejmostí je pak
možnost vybraná vína zakoupit. Více
na www.salonvin.cz.
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Na český trh přichází zlatá voda

K

valitní víno si zaslouží být
servírováno s neménČ kvalitní vodou. PrávČ tou je
unikátní minerální voda AUR´A
s koloidním zlatem a stĜíbrem, jež
nyní vstupuje na þeský trh. Jedná
se o prémiový produkt, který osloví
i nejnároþnČjší klientelu. Její kĜišĢálovČ þistá chuĢ, ocenČná tĜemi
hvČzdiþkami v soutČži Superior
Taste Award v Bruselu 2016, podporuje þinnost chuĢových pohárkĤ
a podtrhne všechny odstíny chuti
vytĜíbených vín i pokrmĤ. Obsažené koloidy drahých prvkĤ mají
blahodárné úþinky, podporují regeneraci, detoxikaci, stimulují obranyschopnost a celkovČ energizují
lidský organizmus. Zásadité pH
zas pomáhá bojovat s pĜekyselením
organizmu, které je pĜíþinou vzni-

ku mnoha civilizaþních chorob.
Prémiový obsah si zaslouží také
odpovídající obal, proto je AUR´A
stáþena do elegantních sklenČných
láhví, které zaruþují zachování kvality vody. Originální etiketa s vytĜíbenými detaily byla navržena tak,
aby se stala ozdobou každého stolu. AUR´A pramení v Banátských
horách, v rumunském regionu, kde
se témČĜ zastavil þas. Díky absenci prĤmyslové þinnosti je pramen
vzdálen tisíce hektarĤ od možných
zdrojĤ zneþistČní. Linka na stáþení
vody zde byla otevĜena pĜed necelým rokem, a pĜesto se AUR´A
již vyváží do 37 zemí svČta. Pije
ji napĜíklad švédská královská rodina þi princ z emirátĤ. Více informací o vodČ AUR´A získáte na
www.zlatavoda.cz.

Bio vína z VINO CIBULKA

R

odinné vinaĜství Cibulkových
obhospodaĜuje 12 hektarĤ
vlastních BIO vinic a navíc
sdružuje produkci z pĜibližnČ 80 hektarĤ vinic od dalších bio vinaĜĤ. Tato
skuteþnost pĜedstavuje dostateþnou
kapacitu pro široký sortiment pĜívlastkových BIO vín. Toho využil Jan
Cibulka mladší – syn Petra Cibulky

a zaþal se vČnovat mnohem širšímu
spektru zákazníkĤ. Toto mladé a dynamické vinaĜství se tak zamČĜuje
na produkci kvalitních BIO vín, které chce konzumentĤm pĜinášet na trh
za dostupnou cenu. Snaží se boĜit
mýty o tom, že co je BIO, musí být
zákonitČ i velmi drahé. DĤkazem toho
je již druhá série BIO vín uvedených
na trh v síti prodejen LIDL. PrávČ nyní
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si mĤžete v LIDLU zakoupit nČkterá
velmi vydaĜená vína tohoto mladého vinaĜství. A pro ty, kteĜí se chtČjí
s Cibulkovými a jejich vinaĜstvím
seznámit osobnČ, jsou pĜipraveny vinaĜské pobytové balíþky za výhodnou
cenu v jejich hotelu, který se spoleþnČ s vinaĜstvím nachází v Lednici
na MoravČ. Více na www.myhotel.cz
www.vinocibulka.cz

GALADEGUSTACE

BOURGOGNE & CHAMPAGNE
Společnost Premier Wines & Spirits si vás dovoluje pozvat na
NEJVĚTŠÍ DEGUSTACI BURGUNDSKÝCH A ŠAMPAŇSKÝCH VÍN
v České republice.

5. dubna od 14.00 h do 19.00 h
s osobní účastí vinařství Jean Grivot a Champagne Deutz
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí, Praha 1.
Cena vstupenky: 1 890 Kč
Vstupenky je možno zakoupit na www.1er.cz, kde naleznete i seznam
degustovaných vín a prezentovaných vinařství.
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Cava Amor
Reserva
Brut
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Spolupráce s Vinařským
Institutem pokračuje

flower edition
vítěz grand testu CAVA
časopisu Wine & Degustation

ý

w w w.LaBotella.c z

asopis WINE & Degustation
pokraþuje i letos v úspČšné
dlouhodobé spolupráci s VinaĜským Institutem. Již v loĖském
roce byla uzavĜena vzájemná dohoda,
ze které vyplývají výhody jak pro þtenáĜe þasopisu WINE & Degustation,
kteĜí mají zájem o nČkterý z vypsaných kurzĤ VinaĜského Institutu,
tak pro potenciální úþastníky kurzĤ,

Cava plná emocí. Vyrobena s láskou.
Mistrovské humanitární dílo věnováno
otci, jehož sen naplnily jeho děti.
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kteĜí uvažují o pĜedplatném magazínu WINE & Degustation. Ti si budou moci zakoupit kurz v kombinaci
s pĜedplatným þasopisu v podobČ ¿nanþnČ výhodného akþního balíþku.
Naopak ke každému roþnímu pĜedplatnému nyní þtenáĜ automaticky získá bonus 300 Kþ na kurzy VinaĜského
Institutu. Více informací o kurzech
najdete na www.vinarskyinstitut.cz.

Valentýnská atmosféra vinařství
a restaurantu Salabka

N

a pražské Salabce, jen pár
krokĤ od Zoologické a Botanické zahrady, myslí
i na zamilované. Zdejší šéfkuchaĜ
Petr Kunc se svým týmem pĜichystal delikátní menu, které potČší chuĢové pohárky dam i pánĤ a jehož
úprava zalahodí i oþím. A to poþínaje pĜedkrmem v podobČ kachní
šunky a konþe dezertem z jemné
kokosové panna cotty. Vše vyrobené s ohledem na sezónu, þerstvost
i kvalitu. SamozĜejmostí je možnost pĜipít si skvČlými víny ze zdej-

ší vinice – nejvČtší z tČch, které se
nachází v hlavním mČstČ. Své nejmilejší ale potČšíte i doma. Proþ si
nedopĜát právČ nČkteré ze zdejších
vín, která již svými názvy a druhy
k svátku svatého Valentýna patĜí.
Co tĜeba Pinot Noir rosé, jenž nese
nČžné jméno Ton Coeur – tvé srdce? Lehounce nasládlé víno s tóny
malin a jahod se hodí skvČle tĜeba
k ovocnému dezertu. A ze stejné odrĤdy, jen s jiskĜivými bublinkami,
sekt vyrábČný šampaĖskou metodou – La Perle – vynikající jako aperitiv. Vše z hroznĤ z vinice, jejíž historie sahá až
do tĜináctého století.
SamozĜejmČ,
zkrátka nepĜijdou ani ti, kteĜí
plánují návštČvu Salabky v jiné dobČ. Mohou
zakoupit a poté darovat
vouchery v rĤzných hodnotách, které lze uplatnit
ve zdejším restaurantu.
DopĜejí tak sobČ þi svým
blízkým nevšední gastronomický zážitek. Více
na www.salabka.cz.
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VINOENVI 2017: 16. 2. 2017

S

polek Ekovín vás srdeþnČ zve
na desátý roþník mezinárodní
vinohradnicko-vinaĜské konference, která se uskuteþní 16. 2. 2017
od 9.00 hodin v prostorách mikulovského zámku. Druhý den na konferenci navazuje školení, jež je souþasnČ splnČním podmínky povinného školení v rámci podpor integrované produkce révy vinné AEO
2015–2020. Na konferenci i školení je tĜeba provést registraci na
www.skoleniip.cz. Vložné na konferenci je pro þleny Ekovínu 300 Kþ,
pro ostatní pak 600 Kþ. Za školení je cena jednotná, a to 1 000 Kþ. Bližší
informace najdete na stránkách www.ekovin.cz.

Večery v duchu italské gastronomické kultury

P

okud to s láskou k italským vínĤm myslíte skuteþnČ
vážnČ, tak by vašemu zájmu nemČly uniknout zážitkové degustace etablované dovozní spoleþnosti
Chovan. Velký milovník italských vín a importér v jedné
osobČ, Branislav Chovan, si pro vás totiž opČt pĜipravil
nabitý program degustací, které vám pĜenesou rozmanitou italskou vinaĜskou a gastronomickou tradici až domĤ.
První þi druhé stĜedy v mČsíci se ponesou ve znamení
vertikálních degustací v restauraci Villa Richter na Pražském hradČ. Každý mČsíc se zde mĤžete tČšit na ochutnávku jednoho z velkých vín Itálie, a to hned v nČkolika
po sobČ jdoucích roþnících. Proniknete tak do tajĤ vývoje
vína v þase a vaše chuĢové pohárky okusí, jak zásadní je
vliv poþasí na výsledný charakter vína. Poslední þtvrtky
v mČsíci jsou zas vČnovány populárnímu snoubení vína
s jídlem. Díky degustaþním veþeĜím v podolské restauraci Rest ochutnáte tradiþní regionální kombinace sardské, sicilské, tyrolské þi benátské kuchynČ ve spoleþnosti
lokálních vín. Celou pololetní etapu pak uzavírá svátek
italských vín Gran Gala del Vino Italiano, kde ochutnáte
vČtšinu vín z portfolia spoleþnosti, jež vám odprezentují
sami vinaĜi jednotlivých vinaĜských ¿rem.
ýtvrtek 16. 2.
VeþeĜe se sardskými víny a typickými jídly sardské kuchynČ

ýtvrtek 27. 4.
Velikonoþní jihotyrolská veþeĜe s víny Eleny Walch

StĜeda 8. 3.
Vertikální degustace Torrione, Toscana I.G.T. Petrolo

StĜeda 10. 5.
Acerone Sangiovese I.G.T., V. Innocenti

ýtvrtek 23. 3.
VeþeĜe s klasickým jídlem a nejlepšími víny ze Sicílie

ýtvrtek 25. 5.
VeþeĜe na téma: PĜivítejme jaro se skvČlým Proseccem

StĜeda 5. 4.
Vertikální degustace Tre¿ano Carmignano D.O.C.G.
Riserva, Tenuta di Capezzana

Úterý 13. a stĜeda 14. 6.
Gran Gala del Vino Italiano
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Nová generace zátek SÜBR

N

a spoleþné prezentaci spoleþností Vinventions a Cork
Supply, která se konala v listopadu minulého roku v paĜížském
hotelu Ritz, byla pĜedstavena nová generace uzávČrĤ vín vyrobených z pĜírodního korku, biologicky rozložitelných materiálĤ a bez použití lepidla.
Zátka SÜBR, vyrobená patentovanou
technologií, by mČla vylouþit pĜítomnost TCA, nabízí „Ĝízenou“ mikrooxidaci a dlouhovČkost v procesu stárnutí. Velká pozornost byla vČnována
i pĜírodnímu vzhledu zátky.
PĜipomeĖme, že spoleþnost Vinventions jako vlastník znaþek NOMACORC (od ledna 2015), Wine

Quality Solutions, Wine Marketing
Solutions, OHLINGER, VINCAP,
SYNTEK a VINOLOK spolu se spoleþností Cork Supply pĜedstavují to
nejlepší ze dvou svČtĤ: vČdy, techniky a samotného vynálezu (Vinventions) a bezkonkurenþní znalosti pĜírodního korku (Cork Supply).
Na vývoji nové zátky se podílely
i vČdecké ústavy takových jmen,
jako jsou napĜíklad Geisenheim University, Istituto Agrario San Michele all’Adige-FEM, AWRI Australia,
University of Valladolid þi University of California (Davis).
Výrobek byl pĜedstaven i na veletrhu Vinitech v Bordeaux, je ovČĜován na trhu a komerþnČ bude dodáván
obchodními kanály obou spoleþností
ve druhém þtvrtletí roku 2017. SÜBR
navazuje na Ĝadu výrobkĤ Green

Line, která se stala zásadním zlomem
pĜi využívání obnovitelných zdrojĤ
rostlinného pĤvodu. Již v roce 2013
byla na trh uvedena zátka Select®Bio,
první uzávČr s nulovou uhlíkovou stopou (zero-carbon-footprint), vyrobená
z biopolymerĤ odvozených z cukrové
tĜtiny. PodobnČ bychom mohli ohodnotit další z této Ĝady, jako jsou Select
Green, Inteligent Green, Premium þi
Nomacorc Reserva.
V souþasné dobČ má spoleþnost
Vinventions, vytvoĜená rodinou
Marca Noëla (Gert Noël založil
v roce 1999 NOMACORC), témČĜ
600 zamČstnancĤ a provozuje sedm
výrobních závodĤ v USA, Belgii, NČmecku, Francii, Jižní Africe, ArgentinČ a samozĜejmČ již i v ýínČ. Zátkami NOMACORC je každým rokem
uzavĜeno na 2,5 miliardy láhví vína.

Inzerce

Ochutnejte

šampiony
www
w.templarske--skl
w.
kllepy.cz
y.czz
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Inzerce

The Club des Chefs
des Chefs (CCC)

C

CC je ve svČtČ považován
za nejprestižnČjší gastronomickou spoleþnost, za elitní klub, který tvoĜí osobní kuchaĜi
hlav státĤ celého svČta. Pokud nČkterý z prezidentĤ þi králĤ nemá
svého kuchaĜe, mĤže místo v CCC
získat šéfkuchaĜ, který pravidelnČ
zajišĢuje o¿ciální státní recepce.
PochopitelnČ z každé zemČ to mĤže
být pouze jeden šéfkuchaĜ, z jakého
dĤvodu má ýína zástupce dva, jsme
nezjistili. Dnes má CCC 23 þlenĤ –
kuchaĜĤ, prezidentem je Christian
Garcia, kuchaĜ Jeho Výsosti monackého prince Alberta II., viceprezidentem je Mark Flanagan, kuchaĜ
Jejího Veliþenstva královny Spojeného království Velké Británie.
ýestnými þleny jsou i mnozí z tČch,
kteĜí služby þlenĤ CCC využívají: tĜeba prezident Obama, Angela
Merkelová, švédský král Carl XVI.
Gustaf, François Hollande ad.
Když roku 1977 Gilles Bragard
tuto spoleþnost v restauraci Paula
Bocuse, v pĜímo legendárním chrámu gastronomie v Collonges-au-Mont-d’Or, zakládal, Ĝekl: „ChtČl
jsem vzdát hold velkým osobnostem, které pracují v zákulisí svČtové politiky. ChtČl jsem jim nabídnout pravidelná setkávání, kde by
mohli zažít špiþkovou gastronomii
rĤzných hostitelských zemí. KuchaĜ je nejen zodpovČdný za zdraví
a pohodu vládcĤ, ale i za vytvoĜe-

ní pĜátelské a vlídné atmosféry pĜi
vládních návštČvách. Talleyrand
kdysi Ĝekl císaĜi Napoleonovi: ‚Dejte mi dobrého kuchaĜe a dám vám
dobré smlouvy.‘ “
A historie skuteþnČ mnohokrát
dokládá, že zatímco politika mĤže
lidi rozdČlovat, dobré jídlo je pĜivede zpátky k sobČ. Možná i proto je v CCC zaveden tzv. modrý
telefon, který poĜádajícím šéfkuchaĜĤm umožĖuje konzultovat se
svými kolegy preference hlav jednotlivých zemí.
Poslední hostitelskou zemí byla
Indie, hostitelem byl prezidentĤv
osobní kuchaĜ, pan Montu Saini.
Vedle tradiþních pokrmĤ, pĜipravených v pČtihvČzdiþkovém hotelu,
chtČli mistĜi kuchaĜského umČní
ochutnat i pouliþní jídlo. Podle poĜadatelĤ nebylo možné zavést takovou skupinu do úzkých a hluþných
uliþek, a tak byla tato pouliþní jídla
pĜipravena a nabídnuta pĜímo v hotelu. Pikantní na celé þtyĜdenní akci
bylo vedle samotného jídla i to, že
si indická kuchynČ vybrala mezi
mistry svoji daĖ: jeden z þlenĤ
CCC pĜímo onemocnČl, další se necítili dobĜe. Fabrizio Boca, kuchaĜ
italských prezidentĤ, to komentoval slovy: „Po þtyĜech dnech tak
výrazného jídla to musíte cítit. Myslím si ale, že to bylo jen proto, že
na taková pikantní jídla nejsme dost
zvyklí. Jinak to byl velký zážitek.“
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Tre Bicchieri World Tour
2016/2017
e to obdivuhodná Ĝada akcí
na podporu italských vín,
která se poprvé konala v roce
1988 a byla doprovázena vydáním
prvního prĤvodce Gambero Rosso.
Rok 2016 byl pro Gambero Rosso
velmi dĤležitý, protože mediální
holding oslavil 30 let svého trvání.
Tomu byla pĜizpĤsobena celá pĜehlídka pod názvem Tre Bicchieri
World Tour. Za pĜítomnosti mnoha
osobností ze svČta vína byl v ěímČ
nejdĜíve pĜedstaven prĤvodce Vini
d’Italia 2017, a to v pČti jazycích:
mimo italštinu i ve verzi anglické,
nČmecké, þínské a japonské. Nový
prĤvodce pĜedstavuje úctyhodných
2 400 vinaĜství a jejich 22 000 vín.
První zastavení na této „cestČ“ se
konalo v korejském Soulu, kde jen
v hlavním mČstČ se 23 miliony
obyvatel vzrostly tržby z prodeje
italských vín o plných 50 %, pak se
nejlepší italská vína postupnČ pĜedstavila v þínském Pekingu a Hongkongu, japonském Tokiu a naposledy v roce 2016 v MoskvČ. Pro rok
2017 byla vybrána další, nejdĜíve
evropská mČsta Mnichov a Stockholm, v únoru se Tre Bicchieri
World Tour pĜesune na americký
kontinent do Chicaga, New Yorku,
Los Angeles a San Franciska, aby
se v bĜeznu opČt vrátila do Evropy,
do nČmeckého Düsseldorfu, kde
to nejlepší z Itálie bude nabídnuto

J

návštČvníkĤm mezinárodního veletrhu ProWein. Zaþátkem kvČtna
to bude ještČ Londýn a celé „italské tažení“ bude zakonþeno 8. þervence v Torontu, a to za podpory
velmi zajímavé korporace LCBE
(Liquor Control Board of Ontario),
Ĝízené vládou kanadské provincie
Ontario.
Jako každý rok jsou vyhlášena
i nejlepší vína „dell’Anno“: v prĤvodci Vini d’Italia 2017 to jsou
v kategorii þervených vín Gioia del
Colle Primitivo Muro Sant’Angelo
Contrada Barbatto ’13 Chiaromonte (malá vinice z velmi starých keĜĤ
o hustotČ 9 000 keĜĤ/ha), v kategorii bílých vín bylo vybráno pĜímo
„šlechtické“ víno z Marche: Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup.
Misco 2015 Tenuta di Tavignano,
dále Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2015 Ruggeri & C (šumivá vína) a mezi sladkými víny
bylo nejvýše ohodnoceno passito
z Friuli: Tal Lùc Cuvée Speciale Lis Neris z odrĤdy Verduzo
(95 %). V každém mČstČ budou odpovídajícím zpĤsobem vyzdviženi
i vítČzové nČkolika dalších kategorií, jako napĜíklad vinaĜství roku
(Bellavista), vinaĜ roku (Aimone
Vio, Bio Vio) þi Premio per la Viticoltura Sostenibile (Rocca¿ore
za trvale udržitelné postupy ve vinici i ve sklepČ).

Vína značky Hipster

S

lavný sommelier ještČ slavnČjšího pČtihvČzdiþkového
hotelu Ritz v londýnČ Giovanni Ferlito nedávno velmi odvážnČ doplnil jinak velmi tradiþnČ
vedený hotelový sklep víny „hipster“. PĜipomnČl tak skupinu mladých lidí, kteĜí chtČjí být cokoliv,
jen ne prĤmČrní. Musel zároveĖ
objasnit, kdo to jsou „hipsteĜi“
a jaká vína preferují. Pojem hipster se objevil již ve 40. letech minulého století, kdy zaznČla jazzová skladba stejného názvu: koĜeny
tohoto hnutí však lze hledat u tzv.
Beat generation a ve spojení s bohémským životem té doby. Svoji
úlohu hrály i takové osobnosti,
jako byli spisovatel Jack Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti ad. Ti
všichni neuznávali formy civilizované spoleþnosti a otevĜenČ vyjadĜovali svoji nespokojenost. Novodobé hnutí hipster je známo od 90.
let 20. století a opČt vzniklo jako
reakce na komerþní život stĜední
tĜídy, který vyznavaþi tohoto hnutí
odmítají respektovat. Lidé ve vČkovém rozmezí od 20 do 30 let
to dávají zĜetelnČ najevo: uniformou jsou upnuté kalhoty, otrhané obleþení, saka, kostkované
košile, výrazné brýle s þernými
obrouþkami. Hlavním dopravním
prostĜedkem je kolo, samozĜejmČ
letité a bez pĜehazovaþky, mĤže

být i vlak, a když auto, tak notnČ staré.
Když fotit, tak na kino¿lm, zkrátka cokoliv po dČdovi a babiþce.
HipsteĜi, pĜestože jedním ze znakĤ
hnutí je i abstinence, pijí jen vína „hips-

ter“, tedy stejnČ odlišná, jako jsou oni
sami. Vína musejí být zvláštní svojí
barvou, charakterem, zpĤsobem výroby a pĤvodem. Pokud je ve vinici místo
techniky jen kĤĖ, keĜe mají pĜes 100 let,
ve sklepČ kvevri pĜipomínající nejstarší tradiþní zpĤsoby výroby vína – pak
je vše v nejlepším poĜádku. Pro minulý rok byla dokonce vytvoĜena tabulka
vín, která tento životní postoj nejlépe
vyjadĜují. Mezi nejvýše hodnocenými
to byla vína: Benanti Etna Di Verzella
Rosso 2013 z odrĤdy Nerello Mascalese, Dagueneau et Pautrat Les Jardins du
Babylone Jurancon Sec 2011, Domaine
Comte Abbatucci Barbarossa (tam hrají
ve vinicích korsické písnČ, aby byly keĜe
„šĢastné“). PodobnČ výjimeþná jsou
vína Domaine de l’Ecu „ruly“ Muscadet 2014 þi Pietracupa Greco di Tufo
2013, pĜipomínající kult staroĜímských
Falernských vín.
PĜestože jsou pro tyto mladé lidi
tabu pravicové názory, fotbal, televize,
hypotéky a jakákoliv zodpovČdnost,
zdá se, že se s touto kulturou musí poþítat i ve svČtČ vína.
Inzerce

GRANGUSTO
wine by the glass

Servírujte po sklenkách
přesně a s elegancí

150 ml
125 ml
100 ml

www.bormioliluigi.czz
Luigi Bormioli 125x125.indd 1

8.7.2016 15:31:27
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První britské apelace

P

odle informací britské UKVA
(The United Kingdom Vineyards Association) byly na britských ostrovech v roce 2011 vyrobeny tĜi miliony láhví vína, v roce 2015
to bylo již 5 milionĤ láhví, v roce
2020 se oþekává 10 milionĤ láhví
vína. Mezi nimi by mČla být již vína,
která ponesou chránČná oznaþení pĤvodu PDO (Protected Designation of
Origin). Britský státní úĜad DEFRA
(Department for Environment, Food

& Rural Affairs) nyní potvrdil, že
pĜihláška k oznaþení Sussexu jako
prvního anglického „vinaĜského“
chránČného oznaþení pĤvodu byla
o¿ciálnČ pĜedložena do Bruselu
s tím, že odchod VB z Evropské unie
na vyĜízení nebude mít žádný vliv.
Aby se o tento status mohli britští
vinaĜi ucházet, byly první kroky uþinČny již v roce 2015 a v té dobČ získali i doþasnou vnitrostátní ochranu
(DEFRA 2015).

Samostatnou žádost o vlastní chránČné oznaþení pĤvodu podalo vinaĜství
Camel Valley (Cornwall) pro své Darnibole Bacchus Wine. OdrĤda Bacchus
– po Chardonnay je nejvíce vysazovanou odrĤdou ve Velké Británii – byla
vyšlechtČna ve 30. letech minulého století v nČmecké oblasti Pfalz jako kĜíženec odrĤd Silvaner, Riesling a Müller
Thurgau. OdrĤda se v nČmeckých vinaĜských oblastech vysazuje stále ménČ
(vína v tČchto klimatických podmínkách jsou pomČrnČ fádní, bez pĜitažlivČjší struktury), ale „našla“ se díky nižším výnosĤm a potĜebnému vyššímu
podílu kyselin právČ v jižních oblastech
britských ostrovĤ. Víno se mĤže pochlubit již Ĝadou prestižních ocenČní, je
nabízeno i ve vyhlášené „michelinské“
restauraci Nathan Outlaw.
Podobné snahy lze sledovat u další
„apelace“ Sussex Sparkling, kde tĜi
šampaĖské odrĤdy tČží ze stejného
kĜídového podloží jako ve francouzské Champagni. Prvním krokem
k uznání této apelace je ochranná
známka, kterou má od roku 2012 registrovanou Rath¿nny Wine Estate.

Nový gin od Jacopo Poli

P

restižní destilerie Jacopo Poli se
proslavila pĜedevším produkcí
grappy. Zatím posledním pĜírĤstkem do rodinného portfolia je destilát
Marconi 46. Jedná se o prémiový gin,

jehož základním kamenem je vinná pálenka infuzovaná jalovcovými bobulemi, hrozny odrĤdy Moscato, borovicí,
mátou, kardamomem a koriandrem.
Složení a chuĢ ginu jsou inspirovány
dČtskými procházkami Jacopa Poliho
po plošinČ Asiago v severním Benátsku. Také název Marconi 46 je úzce
spjatý z dlouhou rodinnou tradicí, jejíž
palírenská historie sahá až k roku 1898.
PĜedstavuje totiž jméno ulice a þíslo
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popisné destilerie Poli v obci Schiavon
nedaleko mČsta Bassano del Grappa.
ýíslo 46 zároveĖ znázorĖuje i obsah
alkoholu v destilátu. Uznání se mu dostalo od prestižního italského prĤvodce vínem Gambero Rosso, þasopis Il
Giornale del Cibo jej zaĜadil mezi pČt
nejlepších italských ginĤ a na akci Gin
Day v Milánu získal dokonce ocenČní
nejvyšší. Gin Marconi 46 je k dostání
na e-shopu www.global-wines.cz.

Inzerce

V Brazílii dvakrát ročně
V tomto inzerátu
celé naše portfolio nenajdete,
DOHYQDãHPREFKRGČ

NA KOZ Í M PL Á CKU
V PRAZE ANO!

P

oslední, 39. mezinárodní kongres pro révu a víno (OIV),
který se konal v brazilském
Bento Gonçalves, pĜinesl vedle
16 nových rezolucí (tĜi z oblasti vinohradnictví a životního prostĜedí,
dalších šest se týkalo povolených
enologických postupĤ, jiné byly
zamČĜeny na analytické metody,
ekonomii a právo atd.) rovnČž zajímavou zkušenost brazilského
vinaĜství. Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho (Embrapa)
je obdivuhodná vČdecká instituce,
která sdružuje 37 výzkumných
stĜedisek, kde pracuje více než
8 000 vČdeckých pracovníkĤ. To
také naznaþuje potenciál zemČ,
která je dvakrát vČtší než celá Evropa. NapĜíklad pĜi šlechtČní nových
odrĤd, které v našich podmínkách
trvá desítky let, mohou v Brazílii
tento þas zkrátit témČĜ o polovinu.
ýást šlechtitelského programu lze
totiž bez výrazného zkreslení výsledku provést v oblasti Vale do Rio
Sao Francisco, ležící na 9. rovnobČžce. Podle evropských mČĜítek je
asi 700 ha vinic v oblasti Bahia ko-

lem mČsta Casa Nova vinaĜsky nevyužitelná, ale v tČchto tropických
podmínkách se réva skuteþnČ pČstuje. Prší pouze tĜi mČsíce (v ostatních je naprosté sucho) a vinohrady
jsou zavlažovány 24 hodin dennČ
z blízké Ĝeky. V takových podmínkách réva obvykle rodí 120 dní
po prvním zastĜižení a vinobraní
je dvakrát do roka: vinaĜský rok je
rozdČlen do dvou období (od ledna
do þervna a od þervence do prosince). Podle odborníkĤ Embrapa
mĤže réva v takových podmínkách
a vybraných vinicích zarodit i tĜikrát do roka, pak se ale dožívá jen
okolo 20 let. PrávČ tento dvojitý cyklus dovoluje zkrátit i dobu šlechtČní. O vínu, které se vyrábí z hroznĤ
z „mokrého období“, tvrdí místní
vinaĜi, že je lepší než ze suchého,
ale pĜi degustaci jsme výraznČjší
rozdíly nenašli.
Pokud do Brazílie zavítáte
v tomto únorovém mČsíci, budete
moci ochutnat nejen „druhé víno
ze suchého období“, ale již i první
burþák – vždyĢ jsme na „obrácené“, jižní polokouli.

GEORG BREUER

390$/%(5*

.12//

35$*(5

Kozí 9, 100 00 Praha 1
Tel.: 731 626 227, Obchod: 224 815 848

www.vinovinovino.cz
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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.

CAVE DE LUGNY,
VIRÉ CLESSÉ AOC 2015

VILLA CANESTRARI, TERRE DI LANÒLI
2015, VALPOLICELLA DOC

Jiskrná barva bílého zlata se zelenkavými odlesky
a vyšší viskozita. Typická svČží aromatika citrusĤ a þerstvého tropického ovoce s jemnou stopou
vanilky. ChuĢ je pĜíjemná, osvČžující, lehþí, jemnČ
minerální a vyvážená, se stopou tropických plodĤ,
jemnou kyselinou a delším, svČžím závČrem.

SvČtlá rubínová barva a nižší viskozita, intenzivnČjší
vĤnČ þervených tĜešní, dĜeva a koĜení s lehce animálním výrazem. Ovocná chuĢ se stĜednČ plným tČlem
a kratším závČrem.

390 Kč

★★★★★

245 Kč

www.pro-vino.cz

★★★

www.foodparadise.cz

BODEGAS BORSAO, CRIANZA SELECCIÓN
2013, CAMPO DE BORJA DO

CASA VINICOLA BOTTER, TORRE RRACINA
NERO D’AVOLA 2015, TERRE SICILIANE IGT

Tmavá rubínová barva se svČtlým okrajem a stĜednČ vyšší viskozita. StĜednČ intenzivní ovocná vĤnČ
þerveného lesního ovoce, jako jsou borĤvky nebo
ostružiny. StĜedČ plná zemitá chuĢ s vyšší kyselinou,
tóny jahodové marmelády a jemným dotekem kouĜe.
StĜednČ dlouhý závČr.

VýraznČjší rubínová barva s tmavými odlesky a stĜední viskozita. PĜíjemná ovocná vĤnČ s tóny tĜešní
a švestek a harmonická svČží ovocná chuĢ, kde dominuje þervené ovoce, zralé švestky, skoĜice a vanilka.
Delší, svČží závČr.

349 Kč

★★★

199 Kč

www.vino-laska.cz

★★★

www.adveal.cz

VITIS STRÁŽNICE, RYZLINK RÝNSKÝ
2015, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ, STRÁŽNICE,
PODKOVNÉ

SASA ANTONIO, VALPOLICELLA RIPASSO
DOC, CLASSICO SUPERIORE 2013

Jiskrná zlatá barva se zelenkavými odlesky, stĜední
viskozita. StĜednČ intenzivní aromatika se stopou
meruĖky a lipového kvČtu. ChuĢ je stĜednČ intenzivní,
s vyšší kyselinou, jemnou mineralitou a náznakem
merunČk. Kratší závČr.

Tmavá, þernoþervená barva a vysoká viskozita.
Výrazné aroma tmavých plodĤ s podtónem skoĜice
a ušlechtilého dĜeva. VýraznČjší chuĢ s vysokým
ovocným extraktem, pevným tĜíslem a delší, hĜejivou
dochutí.

210 Kč

★★★★

325 Kč

★★★

www.vpv-praha.cz

www.vino-vitis.cz

CHAMPAGNE LEBEAU-BATISTE,
CUVÉE ROSÉ, BRUT

BRATANOV, YOUNG MERLOT 2016,
SOUTH SAKAR HILLS

StĜednČ intenzivní lososová barva, jemné perlení
a stĜední viskozita. Ovocná vĤnČ se stopami þervených plodĤ, ale i kouĜe a lehce oxidativní stopou
jahodového kompotu. SvČží, stĜednČ intenzivní chuĢ
s þerstvými tóny þervených bobulí, živou kyselinou
a delším, ovocným závČrem.

Hluboká þerveno¿alová barva a výrazná viskozita.
Intenzivní vĤnČ þerných tĜešní, ostružin a borĤvek
s lehkou stopou vanilky. StĜednČ intenzivní chuĢ
tĜešní, ostružin a kakaa. Kratší závČr.

765 Kč

★★★

www.grappe.cz
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179 Kč

★★★

www.vinabg.cz

Doporuþení
pro konzumaci

víno k okamžité
konzumaci

víno
v s potenciálem
ví
2 až 5 let

víno
v urþené
k uložení

VÍNO BLATEL, RULANDSKÉ BÍLÉ 2015,
VOC BLATNICE, SUCHÉ, BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM, FLORIÁNKY

VITIS STRÁŽNICE, RULANDSKÉ ŠEDÉ
2015, VÝBĚR Z CIBÉB, BOTRYTICKÝ SBĚR,
SLADKÉ, STRÁŽNICE, HORNÍ HORY

Zelenkavá barva s platinovým okrajem a nižší viskozita. SvČží aromatika þerstvých citrusĤ, pĜedevším
limetek a citronĤ, s lehkým náznakem grepu. V chuti
lehþí víno s jemnou grepovou hoĜþinou v závČru.

Zlatožlutá barva se zlatými odlesky a vyšší viskozita.
Intenzivní sladká vĤnČ hrozinek, luþního medu a podhoubí. ChuĢ je sladká, s tóny luþního medu, pomeranþové šĢávy a manga. Delší, ale sladký závČr.

★★★

490 Kč

www.vinoblatel.cz

Sytá þerveno¿alová barva a výrazná viskozita. VýraznČjší ovocná vĤnČ s tóny zralých þervených tĜešní
a nakládané þervené Ĝepy. StĜednČ intenzivní chuĢ
s ovocnými tóny þervených plodĤ, svíravým tĜíslem
a kratším, lehce vysušujícím závČrem.

180 Kč

★★★

www.vino-vitis.cz

M

Sametová tmavČ þervená barva a stĜední viskozita. Intenzivní
odrĤdovČ typická vĤnČ þerveného rybízu a ostružin se stopou
skoĜice a vanilky. ChuĢ je vyvážená, s dobrou ovocnou
kyselinou, lehce tvrdším tĜíslem, dominantními tóny þerných
tĜešní a rybízu a delším, lehce svíravým závČrem s hĜejivým
alkoholem.

239 Kč

★★★

420 Kč

Jiskrná zlatozelená barva a stĜední viskozita, jemné
stĜední intenzivní perlení. VĤnČ je stĜednČ intenzivní,
s typickými tóny þerstvých citrusĤ, zelených jablek
a þerstvého sladkého peþiva. V chuti svČží víno
s ponČkud vyšší ovocnou kyselinou, tóny limetek
a stĜednČ dlouhým závČrem.

785 Kč

★★★★

www.grappe.cz

★★★★

www.bevande.cz

SKALÁK, TRAMÍN ČERVENÝ EXCLUSIVE
2015, VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSUCHÉ,
NECHVALÍN, BOROVÝ ČTVRTĚ
StĜednČ intenzivní zlatozelená barva a stĜední viskozita. VýraznČjší aromatika zralých banánĤ, liþi a þajové
rĤže. ChuĢ je atraktivní, s tóny pomeranþĤ a luþního
medu, se stĜednČ dlouhým, svČžím závČrem.

200 Kč

www.adveal.cz

CHAMPAGNE LEBEAU-BATISTE,
CUVÉE GRANDE RÉSERVE,
BLANC DE BLANCS, BRUT

ĚSÍCE

Sytá rubínová barva a vysoká viskozita. Podmanivá
niiv
v
váá
vĤnČ borĤvek a þerného rybízu se stopou skoĜice a kvalitní vinné pálenky. ChuĢ zcela odpovídá
vĤni, je sladká, harmonická, opČt dominují borĤvky
a þerný rybíz. Delší závČr s dobĜe zakomponovaným
alkoholem.

www.sklepunovaku.cz

BODEGAS LA ROSA, FINCA LA ESCONDIDA,
RESERVE CABERNET SAUVIGNON 2014

ÍMAVOS
AJ

PAOLAZZI VAL DI CEMBRA,
LIQUORE MIRTILLO

T

TRADIČNÍ RODINNÉ VINAŘSTVÍ NOVÁK,
ANDRÉ 2015, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ,
BOŘETICE, KRAVÍ HORA

★★★★

Z

185 Kč

★★★

www.sklepskalak.cz

SALIZZONI, SAN BIAGIO
GEWÜRZTRAMINER 2014, TRENTINO DOP
Intenzivní zlatá barva se zelenkavými odlesky.
VýraznČjší aromatika liþi, sušené pomeranþové kĤry
a sušených rĤžových lístkĤ s intenzivní minerální
stopou. Intenzivní a atraktivní suchá chuĢ s výraznou
ovocností a dlouhým, svČžím závČrem.

445 Kč

★★★★

www.vinoliva.cz
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Legenda Pomerolu v Praze
V polovině prosince proběhly v Galerii vín Passage a večer pak v Salonu Bellevue
v Praze zcela unikátní degustace vín skutečné vinařské legendy z oblasti
Pomerol v Bordeaux, Jean-Pierra Moueixe. Celé odpoledne a večer zorganizovala
společnost Merlot d’Or, která vína od společnosti Jean-Pierre Moueix dováží.
Ikonická vína, mezi kterými nechybělo Château Trotanoy, La Fleur Petrus a Belair
Monange, představil exportní ředitel Stephane Laborie.

S

poleþnost Jean-Pierre Moueix již
dlouhá léta patĜí mezi legendární
vlastníky vinic, vinaĜe a obchodníky
v Bordeaux. Do jejich portfolia dlouho patĜilo i vČhlasné Château Petrus. SoustĜedí se
pĜedevším na vína z „pravého bĜehu“ z apelací Pomerol a Saint-Émilion. Jejich stylem
a cílem je opravdovost a elegance ve všech
vínech, která vyrábí, nebo jejichž výrobu
konzultují a s nimiž následnČ exkluzivnČ obchodují. Sám Stephane Laborie, exportní Ĝeditel spoleþnosti Jean-Pierre Moueix, bČhem
své prezentace zdĤraznil, že spoleþnost odmítá opulentní americký styl vín a nepodlehla ani velkému tlaku významných ruských
zákazníkĤ, kteĜí preferují nasládle chutnající
vína. Naopak, ze všech pĜedstavených vín
jsou jasnČ patrné styl, jemnost a elegance.
Veþer zaþal degustací portfolia levnČjších
vín v Galerii Passage. Svou stálou kvalitu potvrdilo Château Barrail Du Blanc,
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Saint-Émilion Grand Cru z roþníku 2012.
Klasické jemné a velmi elegantní víno
s nádherným ovocným charakterem se
skvČlým pomČrem kvality a ceny, které
pĜed þasem zvítČzilo i v našem Grand testu
vín ze Saint-Émilionu. Degustace pokraþovala víny Château Chantalouette, Pomerol
2012 a Château La Grave à Pomerol 2006.
Noblesním závČrem odpolední þásti pak
byla skvČlá vína Château Latour à Pomerol
2006, a hlavnČ Château Certan De May,
Pomerol 2006.
Vrcholem veþera byla degustaþní veþeĜe s velkými víny z portfolia Jean-Pierre
Moueix, které doprovodilo šestichodové
menu šéfkuchaĜĤ ZdeĖka Mareše a Jaroslava Finkouse. Veþer odstartovalo
Champagne Louis Roederer Vintage 2008
v kombinaci s lososem z udírny, kaviárem Sturia a crème fraîche. Pak již byla
ve hĜe vína z Bordeaux. Château Belair
2000, St.-Émilion 1er Grand Cru Classé
doprovodilo jehnČþí carpaccio s domácím chlebovým toastem. Château Belair
bylo vždy považováno za jedno z nejlepších vín z pravého bĜehu. PĜi klasi¿kaci
v roce 1855 bylo dokonce kandidátem pro
zaĜazení do nejvyšší kategorie 1er GCC,
k þemuž nakonec nedošlo, neboĢ bylo toto
panství od Bordeaux dva dny cesty daleko, a do špiþky se tak dostalo Château
Haut-Brion. Jméno tohoto Château bylo
po roce 2000 doplnČno jménem matky
pana Mouiexe a dnes nese název Château
Belair Monange. PrávČ Château Belair
Monange 2009 se podávalo ke druhému
chodu, kterým byl humr na þerveném
vínČ s celerovými kuliþkami. Poté již ná-

sledovaly dvČ dlouho oþekávané legendy.
Château La Fleur Pétrus z roþníkĤ 2005
a 2008 skvČle podpoĜilo srnþí Wellington
s lanýži, gratinované brambory a cherry
omáþku. Nádherný velký a typický Pomerol s podmanivou ovocností, hloubkou
a sametovým tĜíslem. PevnČjší, maskulinní a s velkým potenciálem z roþníku 2005,
o nČco jemnČjší, mČkþí s jasným projevem
zralých þerných tĜešní z roþníku 2008.
Nezapomenutelným zážitkem veþera pak
bylo Château Trotanoy 1999 v kombinaci
s francouzskými sýry.
Vína spoleþnosti Jean-Pierre Moueix patĜí právem k legendám pravého bĜehu v Bordeaux. Kterékoli z nich urþitČ stojí za ochutnání, ta základní jsou pak velmi elegantní
a cenovČ pĜijatelnou pozvánkou do klubu
ikonických velkých vín.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a
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Enogastronomický večer
Unie enologů České republiky
v hotelu Miura
Unie enologů České republiky byla založena v roce 2014 pěticí členů –
doc. ing. Milošem Michlovským, DrSc., ing. Františkem Mádlem, ing. Petrem
Ptáčkem, mgr. Markem Petrjánošem a doc. ing. Mojmírem Baroněm, Ph.D. Je členem
Mezinárodní unie enologů a sdružuje kvaliﬁkované odborníky aktivně působící
ve vinařství či vinohradnictví nebo podílející se na jejich výzkumu.

H

lavní náplní unie je organizování
odborných semináĜĤ, zajišĢování
podpory a osvČty široké vinaĜské
veĜejnosti a dále prohlubování spolupráce s ostatními vinaĜskými organizacemi.
Jedním ze základních poslání je pracovat
na vytváĜení názorové jednotnosti pĜi posuzování a hodnocení vín. Konkrétním
cílem je tak obsazení národních a mezinárodních soutČží vín enology z ýR, a tím
i zajištČní maximální korektnosti a kvalitního hodnocení na národních soutČžích.
S tím úzce souvisí i snaha o pĜerozdČlení
kategorií vín tČchto soutČží ve smyslu
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podpory suchých vín do 4 g/l zbytkového
cukru vþetnČ podmínČné volby šampiona
z této kategorie.
Unie enologĤ je poĜadatelem vlastní soutČže vín Suchá vína online, jejíž
hlavní myšlenkou je právČ návrat tuzemského vinaĜství ke komplexním suchým
bílým a þerveným vínĤm s plánovaným
vytvoĜením systému pohyblivého výbČru
100 nejlepších tuzemských suchých vín.
Nejde tedy o jednorázovou soutČž, kde se
vína hodnotí jednou za rok, ale prĤbČžné
hodnocení aktuálních vín v pravidelných
intervalech. Také samotné hodnocení je

odlišné od standardních soutČží se zamČĜením na menší poþet hodnocených
vzorkĤ v rámci jednoho Àightu a zúžením možností bodové škály, eliminujícím
možná alibistická hodnocení. KromČ jiného má tato soutČž i ambici stát se kalibraþním prvkem tuzemských soutČží a pomoci
sjednocení mnohdy velmi odlišného a rozpolceného pohledu výrobcĤ a sommelierĤ
na tuzemská vína.
KromČ akcí urþených primárnČ pro odbornou veĜejnost chce Unie enologĤ cílit
nČkteré své aktivity i na širokou veĜejnost,
a podílet se tak na marketingu a propagaci

kultury vína u nás. OsobnČ jsem mČl možnost se zúþastnit pilotní akce Unie enologĤ
zamČĜené na milovníky vína, která probČhla pod názvem Enogastronomický veþer ve dnech 2. a 3. prosince 2016 v restauraci hotelu Miura na ýeladné. Proþ právČ
na MiuĜe je nasnadČ. Tento inovativní
a výrazný hotelový projekt v sobČ spojuje
jedineþné prostĜedí, architekturu, umČní
a skvČlou gastronomii a víno. Místní šéfkuchaĜ Michal Göth dokáže nenapodobitelnČ vyzdvihnout dominantnost hlavní suroviny v pokrmu nejen správnou úpravou,
ale pĜedevším vhodností výbČru dalších
chutí, které pak celkový dojem výteþnČ
podtrhují. V rámci veþera Unie enologĤ
nás þekalo sedmichodové menu doplnČné
vždy o dvojici nasnoubených vín, vybraných z úspČšných vzorkĤ v rámci výše
zmiĖované soutČže suchých vín online.
Na zaþátku nás gastronomicky výbornČ
naladila kĜepelka, doplnČná o kvČták s bílým mákem a kvČtákové pyré du Barry
s pimentem. Po vinné stránce jsme mohli porovnat hned u prvního chodu práci
a symbiózu bílého i þerveného vína, konkrétnČ Pálavy VOC 2013 a Pinot Noiru,
2011, obou z dílny Miloše Michlovského.
ObČ vína byla výborná, v rámci snoubení
mne urþitČ více oslovil Pinot Noir. Druhý
chod byl výborný sumec doplnČný o jelítko s pohankovým risottem s þervenou
Ĝepou. Chod doprovázela opČt dvČ vína –
Chardonnay, roþník 2013 ze Zámeckého vinaĜství Bzenec a cuvée Chardonnay
a Pinot Gris roþníku 2013 ze Sonberku.
V ohledu snoubení takĜka vyrovnaný
Àight. Následující chod bylo foie gras
s hruškovým kompotem s kardamomem
a štramberské ucho. Velmi zajímavá chuĢová kombinace, doprovázená víny Grand
Tramin roþníku 2012 od Petra Bízy a Alibernet z roþníku 2010 z vinaĜství Hany

Mádlové. OpČt pČkná ukázka dvou možností, jak ke speci¿ckému chodu pĜistupovat a nakolik hledat shodu þi kontrast.
Za mne tentokrát vítČzila shoda.
Vína Maharal roþníku 2011 z vinaĜství
Tanzberg a André 2013 ze Šlechtitelské
stanice Velké Pavlovice doprovázela koĜenČný tajine z kuĜecích srdíþek, podávaný s jemným kuskusem. Velmi zajímavý
chod, zde mi pouze úplnČ perfektnČ nesedČlo žádné ze zvolených vín. ChuĢovČ nebyl problém, obČ vína ale stála jakoby nad
samotným pokrmem. Za sebe bych zvolil
nČco trochu jemnČjšího. To 48 hodin tažený hovČzí karabáþek s gratinovaným
morkem a bruselskou kapustou doplnČný
Merlotem 2012 ze Sonberku a Merlotem
2011 od Miloše Michlovského bych si
klidnČ zopakoval každý den vþetnČ nakombinovaných vín. Poslední z maso-

vých chodĤ patĜil samozĜejmČ zvČĜinČ,
tentokrát do rĤžova peþenému srnþímu
hĜbetu podávanému na þokoládČ, nakládaných oĜeších se šĢouchanými brambory.
O pĜízeĖ po vinné stránce tentokrát soupeĜila dvČ cuvée roþníku 2009. Vzhledem
k tomu, že se jedná o vína spoleþného projektu Františka Mádla a Miloše Michlovského, byla tak rozdílná asi jako nevlastní
bratĜi. Cuvée 1+1 v prvním pĜípadČ Pinot
Noir a Zweigetrebe, v druhém Alibernet,
Cabernet Sauvignon, Merlot. ObČ vína
byla perfektní, kombinaci s jídlem u mne
tentokrát vyhrálo druhé, výraznČjší cuvée.
ZávČreþnou teþku degustaþního menu
vytvoĜil dezert v podobČ þokoládového
fondantu s višnČmi amarena, pĜipravený
v netradiþní, ale o to zajímavČjší „studené“ podobČ. Vína k chodu byla Cuvée
Horák 2012, Cabernet Sauvignon a Dornfelder a Grand Cuvée 2011 od Petra Bízy,
Cabernet Sauvignon a Neronet.
Hlavní myšlenkou tČchto enogastronomických veþerĤ je dle Unie enologĤ prezentace vín vybraných v unikátní soutČži
Suchá vína online a doložení vhodnosti
jejich užití v gastronomii. Každé snoubení je vždy peþlivČ pĜipraveno, dĤraz je
kladen pĜedevším na vytvoĜení nového
rozmČru vzniklého ze spojení vína a jídla.
Což se myslím v tomto pĜípadČ výbornČ
podaĜilo a už teć se mĤžeme tČšit na další podobné setkání, plánované tentokrát
ve spolupráci s hotelem Mandarin Oriental a jeho restaurací Spices.
Te x t : M a r t i n P r o c h á z k a
Foto: Luba Mrkvica
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Lanzarote

Obdivuhodné umělecké dílo
Newyorské Metropolitní muzeum je se svými více než dvěma miliony děl
největší uměleckou galerií ve Spojených státech a patří k nejnavštěvovanějším
ve světě. Také proto má vše, co nese podpis Metropolitan Museum of Art
takovou „váhu“: v posledních letech vyzývá Metropolitní muzeum v rámci
svých vzdělávacích programů k návštěvě míst, která lze pro svoji výjimečnost
zařadit k pokladům světového umění. Mezi taková místa bylo zařazeno
i Lanzarote – jeden z Kanárských ostrovů. Je to především krajina vinic, která
do tváře vulkanického ostrova vepsala umělecké, doslova dechberoucí dílo.

H

istorie Lanzarote je zahalena dnes
tČžko proniknutelným závojem
mýtĤ a mnohých tajemství, ale lze
pĜedpokládat, že ostrovy znali již staĜí Ĝeþtí
a Ĝímští moĜeplavci. VždyĢ Ĝeþtí spisovatelé, jako Hérodotos z Halikarnássu, zvaný
„otec dČjepisu“, ¿losof Platón (ten ostrovy
oznaþuje za pozĤstatek bájné Atlantidy) þi
Plútarchos popisovali mytický kraj daleko na západČ jako „zahradu Hesperidek“.
Podle Ĝecké mytologie v ní Hesperidky, tĜi
dcery titána Atlanta a bohynČ noci Nykty, hlídaly s drakem Ládónem v zahradČ
bohĤ strom, který plodil zlatá jablka. Jiný
zápis pochází z pera Plinia Staršího v jeho
slavné „Naturalis historia“, kde ostrovy
popisuje jako Insulae Fortunatae (ŠĢastné
ostrovy). Z každého z historických zápisĤ
je zĜejmé, že se jedná o ostrovy výjimeþné
a hodné bohĤ.
PĜesto však po pádu ěímské Ĝíše ostrovy na staletí upadly v zapomnČní. Až
roku 1312 zanesly silné vČtry ke bĜehĤm
ostrova janovského kupce Lancelotta Malocella (jedna z verzí o pĤvodu jména ostrova vychází ze jména tohoto Janovana)
a þasem byly ostrovy zakresleny i do námoĜních map. Výrazná kapitola stĜedovČké historie je však napsána až ve spojení
se jménem normandského rytíĜe ve službách španČlské koruny Jeana de Béthencourta. Ten v roce 1402 vyplul s osmdesáti muži z francouzského pĜístavu La
Rochelle a krátce na to dobyl Lanzarote
jako první z Kanárských ostrovĤ. Našel
tu nádhernou kvetoucí zemi, ve které žili
tzv. Guanches, kteĜí podle historikĤ osídlili ostrovy nČkdy v 1. století pĜed naším
letopoþtem z Afriky. O jejich záhadném

pĤvodu – podle archeologĤ mČli svČtlé
oþi a vlasy – se mnohé mĤžeme dozvČdČt
v archeologickém muzeu v Santa Cruz
na ostrovČ Tenerife.
Pod nadvládou španČlské koruny zĤstal
ostrov v urþitém klidu až do roku 1730.
Tehdy se, jak ve své výpovČdi z 1. záĜí
1730 zaznamenal Andrés Lorenzo Curbelo, faráĜ z obce Yaiza, otevĜelo peklo. Sopeþné výbuchy a mraky zastínily
na celých šest let slunce nad Lanzarote,
bylo zniþeno mnoho vesnic a velkou þást
ostrova pokryly výlevy z desítek sopeþných kráterĤ. K dalším erupcím došlo
o témČĜ sto let pozdČji. Od roku 1824, kdy
se zklidnil i vulkán Nuevo del Fuego, jsou
považovány Montañas del Fuego (OhĖové hory) za vyhaslé. To vše se z geologického hlediska stalo „nedávno“, a tak

si dnes prohlížíme krajinu, kterou lze
slovy jen tČžko popsat. V blízkosti OhĖových hor, obklopených lávovým moĜem,
je blízkost nepĜedstavitelné pĜírodní síly
tak ohromující, že žádné lidské mČĜítko
tu prostČ nestaþí. PĜesto se o to mnozí
pokoušeli, a my tak máme možnost nahlédnout tĜeba do kroniky obce Mancha
Blanca, kdy zoufalí „Lanzaroteños“ vzali z místního kostela sochu Virgen de los
Dolores (Panny Marie Bolestné, tady
s titulem Královna sopek a Matka Lanzarote) a postavili ji rozžhaveným lávovým
jazykĤm do cesty. Jakoby zázrakem se
proud lávy zastavil pĜed prvními domy
obce. Tehdy bylo do kroniky zapsáno:
Tady þlovČk víru, má-li ji, snadno ztrácí.
Naopak ti, kteĜí ji nemají, ji mohou stejnČ
rychle najít!

Jean de Béthencourt vyplul v roce 1402 s pouhými osmdesáti muži z francouzského
pĜístavu La Rochelle a krátce na to dobyl Lanzarote jako první z Kanárských ostrovĤ.
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Sazenice révy jsou vysázeny v hlubokých jámách (El hoyo),
pĜipomínajících malé krátery o prĤmČru obvykle 2 až 4 metry.

Enarenado – Ĝešení
pro Lanzarote
Když se rozhlížíte vyprahlou, þernoþervenou sopeþnou krajinou (prší tu jen pár dní
v roce s celkovým úhrnem okolo 150 mm,
není tu ani pramenitá voda), kterou jen tu
a tam oživují svČtlejší barvy lišejníkĤ a živoĜících sukulentĤ, lze jen tČžko uvČĜit, že
se tu mĤže daĜit révČ vinné. Ale zaĜídila to
sama „matka pĜíroda“, která jako by chtČla
místním nahradit mnohá sopeþná pĜíkoĜí
a dČs sopeþných erupcí nakonec promČnila
ve prospČch místním vinaĜĤm i ostatním
zemČdČlcĤm. Na Kanárských ostrovech se
v blízkosti moĜe v oblasti „isla baja“ (nízké ostrovy) využívají rĤzné systémy pČstČní, jako jsou terazzas, sorribas þi gavias,
ale na Lanzarote mají vlastní Ĝešení: onu
„pomoc“ tu nazývají „enarenado natural“,
což je jakási suchá kultivace zemČ. Ta vychází z vlastností porézní sopeþné strusky,
nazývané „lapilli“ (na Kanárských ostrovech pojmenované jako „picón“). ýerný
picón se bČhem dne zahĜeje a v noci pak
ochladí (teplotní rozdíly bývají až 17 ºC),
což podporuje vznik noþní rosy. Vlhkost
pak sopeþná hornina pĜedává koĜenovému
systému révy vinné. Picón navíc zabraĖuje vypaĜování i jakémukoliv zaplevelení.
Sazenice révy jsou v hlubokých jamách
(el hoyo), pĜipomínajících malé krátery
o prĤmČru obvykle 2 až 4 metry, vysázeny
do 20–30 cm silné vrstvy „el jable“ (pískĤ
s vyšším obsahem organických látek) a ta
je pak pĜekryta další vrstvou porézní sopeþné strusky. El hoyo jsou proti vysušujícím
vČtrĤm chránČny pĤlkruhovými zídkami
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z vČtších sopeþných balvanĤ, nazývanými
„zocos“. Obvykle je tímto zpĤsobem vysázeno na hektar asi 300 sazenic (ve ŠpanČlsku to je obvykle 3 000–5 000 keĜĤ)
a tomu pĜirozenČ odpovídají i hektarové
výnosy.
Když projíždíte krajinou po silnici
z Masdache do Uga, vinaĜskou oblastí La Geria, tak vám zejména pĜi západu
slunce vykreslí tisíce „zocos“ obraz, který
newyorské Metropolitní muzeum zaĜadilo
mezi nejvČtší poklady svČtového umČní –
architektury bez architektĤ. Možná že ještČ zajímavČjší a pĤsobivČjší zpĤsob pČstČní
se nazývá „parral“. Jestliže výše popisovaný zpĤsob „jam a zídek“ je pracný na ruþní
práci, pak „parral“ je opravdu nádeniþina.

V lávovém poli je tĜeba vylámat a vysekat
díru až na pĤvodní úrodnou pĤdu. NČkdy
staþí metr dva, velmi þasto je však síla lávového pole mnohem vČtší. To se pak jakoby z þerných útrob zemČ vynoĜí silný,
podivnČ zkroucený kmen staré révy, aby
pak až na dĜevČném roštu na denním svČtle
nabídl své letorosty sluneþním paprskĤm.
To vše je složitČjší v tom, že vykopat díru
do zemČ není na Lanzarote opravdu nijak
jednoduché. V restauraci pĜíhodného jména El Diablo v Montañas del Fuego jsme
se dozvČdČli, co se také mĤže stát. NejdĜíve
jsme museli vyslechnout povídání o tom,
co je to „teplotní gradient“. Pokud vám
moc neĜíkají pojmy jako tepelná vodivost,
kvantová hypotéza þi FourierĤv zákon, pak
snad staþí vČdČt, že teplota pod povrchem
ZemČ s hloubkou roste a její vzrĤst je odrazem hlubinných tepelných zdrojĤ. Jinými
slovy je zemČ na Lanzarote tak „živá“, že
nČkde pár centimetrĤ pod povrchem dosahuje teplota až 100 ºC. Jako doklad v El
Diablu ukazují asi 5 m hlubokou jámu, ze
které proudí tak horký vzduch, že se v nČm
griluje maso pro hosty restaurace. Jinde
v OhĖových horách staþí do daleko mČlþí
jámy vhodit otýpku roští a ta hned vzplane
nebo nalít kýbl vody do otvoru a za okamžik se objeví gejzír páry.
SamozĜejmČ že v obdivovaném obrazu
vinaĜské krajiny se dnes objevují i jiné
zpĤsoby pČstČní, jako jsou „zanya“, „bancales“ þi „chaboco“, a ty všechny doplĖují
þerĖ obrazu naþervenalými þarami zídek
a teras (sopeþný kámen zvČtráváním a þasem svČtlá a þervená). TémČĜ nepatĜiþnČ,
pĜesto velmi pĤsobivČ zase vyznívá záĜivČ
bílá barva koloniální architektury, která je
Ĝídce rozseta po krajinČ.

El hoyo jsou proti vysušujícím vČtrĤm chránČny pĤlkruhovými
zídkami z vČtších sopeþných balvanĤ, nazývanými „zocos“.

Inzerce

Paisaje Protegido
Celé údolí La Geria bylo pro svoji výjimeþnost vyhlášeno chránČnou oblastí
(Paisaje Protegido) - biosférickou rezervací UNESCO. To nic nemČní na tom, že
po dlouhá desetiletí bylo Lanzarote pro
místní obyvatele „malpais“ (špatnou zemí),
která je nutila vystČhovat se svého þasu
na blízkou Fuerteventuru nebo až do daleké
Jižní Ameriky. VždyĢ nČkteré vrstvy sopeþného popela tu mají tloušĢku až 10 metrĤ
a sopeþné aktivity pĜes dobrozdání místních
úĜadĤ, že Montañas del Fuego jsou považovány za vyhaslé, ještČ neustaly.
PĜesto se „Lanzaroteños“ v této „špatné
zemi“ nauþili žít. Nauþili se tu dČlat i dobrá
vína, o která je ve svČtČ stále vČtší zájem –
patĜí totiž mezi ta, která jsou oznaþována
dnes velmi žádoucím pĜívlastkem – vulkanická. Jsou ve svČtČ oblasti, kde vás lidé
musí upozornit, že hluboko koĜenící réva
tČží z vulkanického podloží, protože miliony let zakryly stopy po sopeþné þinnosti
a ne všichni v charakteru krajiny rozeznají
prastarou sopeþnou þinnost. Tak tomu je
tĜeba v rakouském Štýrsku, na Golanských výšinách v Izraeli, v italském tufovém Pitiglianu, na ostrovČ Pantelleria þi
ve známém Soave, na Volcane Hills v kanadské Britské Kolumbii þi kolem maćarského Somló a tak dále a tak dále. Daleko „pĜesvČdþivČjší“ jsou již vinice a vína
z Ĝeckého ostrova Santorini, z okolí Vesuvu a Avellina v Kampánii þi sicilské Etny.
Na Lanzarote (na pohled se dají jeho
vinice srovnat jen s tČmi na azorském ostrovČ Pico) je to vše podáno tak živČ a bolestnČ zároveĖ, že právČ tady je vhodné
zaþít s kapitolou „Vulkanická vína“.

Nejvíce je na Lanzarote vysázena
odrĤda Malvasia, podle Regulaþní rady
Denominación de Origen to je témČĜ 75 %
veškerých osázených viniþních ploch.

Dodejme, že to je kapitola ponČkud
problematická, nebo alespoĖ vyvolávající
mnohé otázky, které ani dnes neumíme
plnČ zodpovČdČt. Protože tady, uprostĜed
þernavých lávových polí, se sklenkou
vína zrozeného z hroznĤ získaných „technologií enarenado“ snad každého napadnou slova, jako jsou terroir a mineralita.
Prestižní Institute of Masters of Wine
s ohledem na vzrĤstající zájem o vulka-

Z celkových zhruba 10 000 ha vinic na Kanárských ostrovech je na Lanzarote témČĜ
2 000 ha a hospodaĜí na nich 18 vČtších vinaĜství a více než 1 700 malých vinaĜĤ.

Únor 2017 | 33

cesty za vínem

že jediný prvek, jehož obsahy ve vínech
a v pĤdách jsou na sobČ statisticky významnČ závislé, je hoĜþík (Mg). Obsahy
ostatních prvkĤ v pĤdách i ve vínech jsou
na sobČ nezávislé!
A to je závČr. Dodejme, že k podobnému dospČli i odborní pracovníci na takových pracovištích, jako jsou univerzity
v kalifornském Davisu, francouzském
Montpellier, nČmeckém Geisenheimu,
v Itálii, Rakousku, v Austrálii atd.
Taková tvrzení se opravdu tČžko pĜijímají, vždyĢ terroir, jinými slovy úþinky
podloží ve vínČ, jsou základem francouzského konceptu gôut de terroir (chuĢ
pĤdy), ze kterého pak vycházejí právní
pĜedpisy prvních apelací. Dnes sice mĤžeme Ĝíci, že to byl zájem spíše politický
a možná i trochu romantický než pĜísnČ
vČdecký, to však nic nemČní na tom, že
pojmenování vín podle urþité oblasti, a tím
i pĜiznání kvality bylo známé již ve starém
EgyptČ i antickém ěecku a v ěímČ.
Jedna z posledních studií na toto téma,
„Chemical Bases of Mineral Character at
Olfactory and Gustatory Level in White
and Red Wines“, pochází ze ŠpanČlska
a jsou pod ní podepsáni Antonio Palacios, Ĝeditel Excell-Ibérica, a David Molina,
Ĝeditel Outlook Wine, což je vzdČlávací
a poradenská skupina s mezinárodním pĤsobením.
Sklenku jiskĜivé, þisté a jemnČ nasládlé malvasie nejvíc vychutnáte
u malých vinaĜĤ v kraji pod Montañas del Fuego.

nická vína uspoĜádal v LondýnČ na toto
téma semináĜ s degustací témČĜ 50 vín
z oblastí, jako jsou Santorini, Soave, Etna,
ostrov Sv. Heleny, Kaiserstuhl v Porýní,
Madeira atd. Hlavními Ĝeþníky byli Charles Frankel, geolog a autor publikace Vins
de Feu, a Giovanni Ponchie z Consorzio
Tutela Vini Soave e Recioto di Soave.
SemináĜ to byl jistČ pĜínosný, vína byla
skvostná, ale jen potvrdil, jak tČžké až nemožné je plnČ a objektivnČ de¿novat nČkteré pojmy týkající se vĤní a chutí ve vínČ.
Není nijak tČžké se shodnout na tom, že
vulkanická vína pocházejí z oblastí, které
lze spojit s více þi ménČ zĜejmou sopeþnou aktivitou. PĜes rozdílný charakter jednotlivých vín z rĤzných oblastí lze rovnČž
oznaþit urþité spoleþné znaky, kterými
jsou vysoký aromatický pro¿l, výrazná
mineralita, þistota projevu, slanost a svČžest. ObecnČ jsou vulkanická vína cenČna
i pro svĤj znaþný potenciál pro archivaci.
Na takovém obecném hodnocení se shodli i úþastníci jiného setkání na téma vulkanická vína, které ve VeronČ uspoĜádala
pro zmČnu L’associazione delle doc di
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origine vulcanica di tutta Italia. Tam vulkanolog prof. Palmiro Mannino z Mesinské univerzity, který vyrostl v malém
mČsteþku pĜímo pod Etnou, mluvil o tom,
že to je pĜedevším sopeþný popel a proudy lávy, které vytvoĜily velmi pohostinné
prostĜedí pro révu, když naplnily pĤdu
živinami, jako jsou hoĜþík, vápník, sodík,
železo a draslík.
PrávČ na Lanzarote velmi ochotnČ pĜijmete myšlenku, že kde jinde by se mČla
mineralita projevit víc než ve vínech zrozených na tČchto lávových polích, a zcela pĜirozenČ v nich hledáte kouĜ, oheĖ
a všechnu tu „mineralitu“, kterou mĤže lávové podloží nabídnout. AĢ se nám to líbí,
nebo ne, vČda na naše dojmy pĜíliš nedá
a prestižní vČdecké ústavy z celého svČta
se v podstatČ shodují na tom, co vyjadĜují i závČry již dosti letité vČdecké práce
Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojĤ PĜírodovČdecké fakulty Univerzity Karlovy. Práce byla zveĜejnČna
pod názvem „Distribuce stopových prvkĤ
v þeských vínech v závislosti na pĤdním
substrátu vinice“ a z výsledkĤ vyplývá,

Již v 16. století byla vína z Lanzarote vyvážena
jako nejlepší z Kanárských ostrovĤ (Vino de
Canarias) a byla velmi oblíbená i v dalších
stoletích po celé aristokratické EvropČ.

V rámci tohoto projektu byl vytvoĜen
tým vinaĜĤ, enologĤ a mezinárodními
soutČžemi provČĜených degustátorĤ. Komise mČla posoudit mineralitu u jedenácti
bílých a šesti þervených vín, u kterých se
pĜedpokládá vysoká minerální kvalita.
Oproti jiným senzorickým vjemĤm nemohli hodnotitelé najít shodu v tom, která
vína jsou opravdu minerální, mnozí mČli
odlišné vlastní de¿nice minerality a nakonec ji i odlišnČ interpretovali. Tato þást
studie v podstatČ zrelativizovala postoje
k de¿nici minerality.
Ve druhé þásti studie prošla všechna
vína pĜísnými testy v laboratoĜích. Jedním
z pĜekvapivých výsledkĤ bylo zjištČní, že
nČkterá vína, která chutnala minerálnČ,
neobsahovala témČĜ žádné zjistitelné minerální složky. Další výsledky opČt potvrdily, že vztah mezi chemickým složením
vína a jeho „minerálním“ vnímáním nemá
pĜímou souvislost spojenou s minerály,
které tvoĜí podloží. Tak bychom mohli vybírat z této španČlské studie další zajímavé
informace, ale nejdĤležitČjší je opČt závČr:
vČdeþtí pracovníci obou institucí se shodli
na tom, že pojem mineralita je pĜeceĖovaný a takto nelze víno jednoznaþnČ popsat,
a tedy je ani spojovat s pojmem terroir!

To ovšem nikomu z nás nebrání, abychom ve vínČ opravdu nepocítili kĜísnutí
kĜemene, kyselejší vĤni mokrého vápence þi prach cesty. Proþ bychom podobnČ
brali vínĤm z maćarského Somló peþeĢ
„vín svatební noci“, protože podle povČsti
konzumace tČchto vulkanických a minerálních vín zaruþuje zplození syna.
Naše „minerální“ cítČní dobĜe chápe
Josep de Haro, svČtovČ uznávaný specialista v oboru senzorické patologie, ale
i on tvrdí, že „mineralita“ je metaforický
výklad založený více na našich pĜedstavách, oþekáváních, znalostech, pamČti
a urþitých stereotypech než na skuteþném
smyslovém vjemu. I když nám vČda zpochybnila (v podstatČ sebrala) pĜedstavu, že
koĜeny révy vinné tvoĜí hluboko v podloží jakýsi „potrubní systém“, kterým se
to nejlepší a výjimeþné ze zemČ dostává
až k hroznĤm a následnČ i do vína, pĜece
jenom se pojmu mineralita nebrání, jen si
jaksi neví zcela rady. Nabízí jiná vysvČtlení, jako jsou pĤdy s nízkým obsahem živin a nízkým pH, kyselina jantarová nebo
mikrobiální aspekt, který byl tématem
nČkterých vČdecky pĜímo vzrušujících
pĜíspČvkĤ na International Cool Climate
Wine Symposium (Brighton 2016).

VČda nám sice tvrdí, že anorganické minerální prvky tvoĜí ve vínČ jen asi 0,2 %
a v takové koncentraci je ani nemĤžeme
„ochutnat“, zároveĖ však nabízí urþité
Ĝešení, jak se alespoĖ slovnČ vyrovnat
s problematikou minerality: Dívejme se
na víno jako na pĤdu, i ono je živým geologickým dČdictvím.

Lanzaroteños a jejich vína
AĢ vČda, þi vinaĜští odborníci tvrdí cokoli, vinaĜi na Lanzarote mají ve svém
podnikání zcela jasno. Rádi sice naslouchají tomu, jak jsou vulkanická vína
stále žádanČjší, ale zároveĖ dodávají,
že pokud v jejich vínech cítíme zmiĖované minerální tóny, pak to je jen odraz
jejich tČžké práce ve vinici, lépe Ĝeþeno
na lávových polích a v silných vrstvách
sopeþného popela. A pokud jsme ochotni naslouchat tomu, jak výraznČ se terroir odráží v charakteru jejich vín, pak
proti tomu také nic nenamítají. Možná
vám ale nabídnou sklenku jiskĜivé, þisté a jemnČ nasládlé malvasie s otázkou,
zdali v tomto vínČ opravdu cítíte tu divokou nespoutanost, pĜímo dČsivost kraje
pod Montañas del Fuego.
Inzerce

VINARSKÝ FAŠANK
24.-26. 2. 2017

Užijte si rozpustilý masopust na jižní Moravě
v rodinném vinařství VINO CIBULKA!
Mladé víno, moravské pálenky, veselé masky, zpěv,
tanec a k tomu spousta zabijačkových a masopustních
specialit…. u toho nesmíte chybět!

V cene 1.890,-Kc / osoba je zahrnuto:
2 noci s výhledem do lužního lesa
2 venkovské snídaně
1 masopustní silný svařáček
1 masopustní oběd na venkovském dvoře
1 láhev vína z našeho vinařství na pokoji
pro dva

1 ochutnávka mladých vín
a moravských pálenek
1 vstupenka na masopustní
veselici
Zapůjčení masek
na masopustní průvod

Tradicní masopustní hody
...A OCHUTNÁVKY MLADÝCH VÍN
Rezervace na:

519 340 130
info@myhotel.cz
www.vinocibulka.cz
www.myhotel.cz

Vino Cibulka_190x125.indd 1

4.2.2017 20:42:34
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cesty za vínem

Lanzaroteños se ve své „špatné zemi“ nauþili žít, nauþili se tu i dČlat dobrá vína.

Taková a podobná slova jsme slyšeli
všude v oblastech La Geria, Tías-Masdache, San Bartolomé, Tinajo a Ye-Lajares,
kde jsou nejvČtší a nejdĤležitČjší viniþní
plochy na Lanzarote. Z celkových zhruba
10 000 ha vinic na Kanárských ostrovech
je na Lanzarote témČĜ 2 000 ha a hospodaĜí na nich 18 vČtších vinaĜství a více než
1 700 malých vinaĜĤ.
Nejvíce je na Lanzarote vysázena odrĤda Malvasia, podle Regulaþní rady Denominación de Origen to je témČĜ 75 % veškerých osázených viniþních ploch. Podle
vČtšiny odborníkĤ se jedná o jednu z nejstarších odrĤd a pochází s vysokou pravdČpodobností z Kréty. O pĤvodu jména této
odrĤdy se stále vedou diskuze, ale nejlépe
zní pĜíbČh vín s etiketou Monemvasía. To
je kouzelné opevnČné mČsteþko, postavené na skalním ostrohu na jižním pobĜeží
Peloponésu, odkud se po celém stĜedovČkém svČtČ rozváželo víno známé jako „antický muškát“. MČsteþko uschované mezi
skalami je pĜístupné z pevniny pouze jedinou branou (Ĝecky móni émvasis – jediný
pĜíchod) a právČ odtud získalo toto krásné,
sladké a voĖavé víno název monvasiá.
Když jej pozdČji Benátþané rozváželi jako
velice žádaný obchodní artikl, ponČkud
jeho jméno zkomolili a nazvali jej malvazia (vinum malvasium). Jeho slávu pĜipomenul i Shakespeare ve svém dramatu
Richard III., když pro víno z Monemvasíe
použil název malmsey.
Do našich dob pĜetrvaly oba názvy (malvasia i malmsey) a až poté, co Portugalsko
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vstoupilo v roce 1986 do EU, došlo k rozlišení obou názvĤ, které však zaþalo právnČ
platit až v roce 2014. Název „Malvasia“ je
urþen pro tichá bílá vína, „Malmsey“ pak
pro sladká forti¿kovaná vína madeirská,
která musejí obsahovat alespoĖ 85 % hroznĤ odrĤdy Malvasia.
Na Lanzarote z této odrĤdy dČlají nejvíce barvou zlatavá, sladká a aromatická
vína, která již v 16. století byla vyvážená
jako nejlepší víno z Kanárských ostrovĤ
(Vino de Canarias) a byla velmi oblíbená
i v následných stoletích po celé aristokratické EvropČ. Velmi dobĜe se pije na Lanzarote i dnes, ale stejnČ pČkným zážitkem
jsou i vína suchá. Mezi dalšími bílými odrĤdami to jsou Listán Blanco (jinak Palomino Fino pro výrobu sherry), Vijariego,
Albillo, Verdelo, mezi modrými odrĤdami
to je pĜedevším Listán Negro nebo Negramoll (Tinta Negra Mole).
Všichni lanzarotští vinaĜi, aĢ z nejstarších vinaĜství, jako je Bodega El Grifo,
založené v roce 1775, þi z moderní Bodega Vulcano de Lanzarote z roku 2009
se shodují na tom, že lanzarotské vinaĜství má jen jednu nevýhodu: naprosto
vše se musí udČlat ruþnČ. Na druhé stranČ si všichni umČjí pomoci, a to velmi
inspirativním zpĤsobem: dovedou získat
dotace z fondĤ Evropské unie. Jsou to
v prvé ĜadČ dotace související s pČstováním a výrobou vín s chránČným oznaþením pĤvodu, zajímavé jsou i ty, které
jsou de¿novány jako odškodnČní za pĜírodní znevýhodnČní. Rozumné jsou jistČ

i ty, které jsou urþeny na zlepšení kvality
života nebo na vzdČlávání. Pak následují
další, které vyznívají již ponČkud úsmČvnČ: jsou to dotace na kozy, stromy, vþely,
dotace pro mladé, zaþínající vinaĜe, jiné
peníze z EU jsou urþeny naopak starým
zemČdČlcĤm atd.
V knihovnČ Muzea vinohradnictví ve vinaĜství El Grifo, která obsahuje na 4 000 svazkĤ o historii a souþasnosti místního vinaĜství,
je možné se ještČ podrobnČji seznámit s tímto
bohatým a v mnohém podnČtným dotaþním
programem. Každá z tČchto dotací, i když
nČkteré jsou zdánlivČ nedĤležité, je souþástí
dokumentu nazvaného Plan Especial de La
Geria. DĤležité je, že ambiciózní program má
plnou vládní podporu a Ĝeší všechny aspekty
ochrany pĜírody, výroby vína a samozĜejmČ
i dotací. Vychází z obecnČ pĜijatého názoru,
že víno na Lanzarote není jen výsledkem zemČdČlské þinnosti, ale pĜedstavuje zároveĖ ty
nejlepší tradice zemČ, jeho kulturu a historii.
I když pĜijíždíme na Lanzarote obvykle
pĜíjemnČ prázdninovČ naladČni a náš pohled mĤže být pĜece jenom takto ovlivnČn, je ve vČtšinČ místních vín opravdu
poznat, že Plan Especial de La Geria nejsou jen prázdná slova na papíĜe, ale že
to vše je o každodenním životČ „Lanzaroteños“, kteĜí tu s pokorou a vírou obdČlávají zemi, po generace nazývanou
„malpais“ (špatná zemČ).
P Ĝi p r a v i l J iĜí Tra p e k
Foto autor a Consejo Regulador
de la DO Lanzarote
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Tip 1.
Parque Nacional de Timanfaya
Na Lanzarote se všude setkáváte s niþivými následky sopeþných výbuchĤ, ale nikde po ostrovČ
na vás tyto síly nezapĤsobí tak silnČ jako v Parque Nacional de Timanfaya v Montañas del Fuego. Již v moderním Centro de Visitantes se dozvíte vše dĤležité o vulkanické þinnosti na ostrovČ
a díky fascinujícím multimediálním zaĜízením mĤžete prožít i trochu hrĤzy roku 1730, kdy se
zaþala z desítek sopek po celém ostrovČ hrnout láva a dunČní výbuchĤ bylo slyšet až na vzdálených sousedních ostrovech. Poþet návštČvníkĤ parku je limitován a vstupenky se u závor prodávají na pouhé dvČ hodiny. Ty ale stojí za to: asi po dvou kilometrech po vlastní ose se dostanete
na vyhlídkový bod Islote de Hilario s vyhlášenou restaurací El Diablo, odkud se pak vyhlídkovými
autobusy mĤžete vydat po Ruta de los Volcanes. Sopky jsou údajnČ vyhaslé, ale to vás v úchvatné
a zároveĖ údČsné krajinČ, kde vám prĤvodci vesele pĜedvádČjí, jak obrovský žár je jen pár metrĤ
pod povrchem, pĜíliš neuklidní. Vtipní prĤvodci proto rádi tvrdí, že ony dvČ hodiny jsou pro vČtšinu návštČvníkĤ tak akorát.

Tip 2.
César Manrique
Když strávíte nČjaký þas na Lanzarote, brzy poznáte, že ostrov mČl oproti ostatním Kanárským
ostrovĤm v jednom ohledu náramné štČstí. To „štČstí“ se jmenuje César Manrique. Narodil se roku
1919 na Lanzarote jako syn obchodníka, v Madridu vystudoval malíĜství a architekturu a díky
svým pracím se stal þasem natolik slavným, že byl dokonce vybrán, aby reprezentoval španČlské umČní na proslulém bienále v Benátkách. Pro mnohé pĜekvapivČ se na vrcholu slávy vrátil
na Lanzarote, aby si tu splnil svĤj sen. HodnČ mu pomohlo, že v té dobČ mČl rozhodující mocenské
postavení na ostrovČ jeho pĜítel a bývalý spolužák José Ramírez Cerdá. PodaĜilo se jim zabránit
obvyklým „architektonickým ranám“, které zasáhly pĜiþinČním cestovního ruchu krajinu ostatních ostrovĤ, stavební povolení byla vydávána jen pro nízké nabílené stavby respektující tradiþní
venkovský styl, žádná z nich vyjma kostelĤ nesmČla pĜevýšit výšku vzrostlých palem, tvrdí se
dokonce, že oba pĜes noc odstranili všechny reklamní tabule atd. PostupnČ vytvoĜili úžasná Ĝešení
vycházející z daností sopeþného pĤvodu ostrova, která svČt dnes obdivuje, aĢ to jsou jeskynní systémy pĜetvoĜené na restaurace a koncertní sály, obydlí geniálnČ vyĜešené v lávových polích apod.
Po smrti tohoto všestranného umČlce mu dali LanzaroĢané titul Hijo Predilecto (nejmilejší syn).

Tip 3.
Museo Atlántico
V únoru minulého roku bylo v blízkosti letoviska Playa Blanca otevĜeno první podvodní muzeum
souþasného umČní v EvropČ. Sice se jedná o biosférickou rezervaci, ale autor, britský sochaĜ Jason
deCaires Taylor, vytvoĜil z Ĝady soch umČlý útes, který má pĤsobit tak, aby pĜilákal mnohé druhy
korálĤ, kolonie moĜských živoþichĤ a moĜských rostlin. Jedná se o desítky lidských postav smČĜujících do Atlantického oceánu, které jsou vyrobeny technikou „Lifecasting“ (formy pro sochy
byly odlity pĜímo od živých modelĤ – místních obyvatel) z odolného „moĜského“ betonu, který
nijak nezatČžuje pĜírodní prostĜedí. Sochy ponoĜené v hloubce od 10 do 15 metrĤ si návštČvníci
mohou prohlédnout soukromČ s obyþejným šnorchlem, pĜes prosklené dno speciálnČ vyrobených
þlunĤ þi v malé ponorce. Ti pohodlnČjší si mohou celou expozici prohlédnout pomocí web kamer
v muzejním objektu na pobĜeží.
Museo Atlántico se má stát zároveĖ podvodní botanickou zahradou, aby tak byl v duchu práce
Césara Manriqueho oslaven výjimeþný lanzarotský vztah umČní a pĜírody.

JiĜí Trapek
V svČtČ vína se pohybuje od dČtství díky strýci
z jihomoravských Nikolþic. Víno nezanedbával
ani pĜi studiích na pražském ýVUT ani pozdČji
na FF UK. Po þasopisech s technickým zamČĜením pĜispČl svým dílem i ke vzniku prvních vi-

naĜských odborných þasopisĤ a bČhem let se stal
uznávaným odborníkem, což mu umožnilo þlenství v komisích Ĝady domácích i zahraniþních soutČží. Dnes si jako taneþník, zpČvák, vþelaĜ, ĜezbáĜ a horolezec užívá vína ve vlastních vinicích
a sklepČ. Je pĜesvČdþen, že není lepší škola pro
psaní o vínČ, než udČlat vlastní.
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CORAVIN
PĜístroj Coravin není tĜeba
pĜedstavovat. Unikátní systém
umožĖuje nalévat víno z láhve,
aniž by byl vytažen korek a prostor po vínČ se zasytí inertním
plynem (argon), který umožní
další zrání vína v láhvi neomezenČ dlouhou dobu. V souþasnosti
pĜichází Coravin s tĜemi novými
modelovými Ĝadami One, Two
a Elite. PĜizpĤsobuje se tak
požadavkĤm zákazníkĤ nejen
moderním pestĜejším designem,
ale i hmotnostmi a pĜedevším
rozdílnými cenovými kategoriemi, protože vČtšina produkce
Coravinu se dnes celosvČtovČ
prodává koncovým zákazníkĤm do domácností. Coravin
již dávno není jen doménou
profesionálních sommelierĤ.
Trendem je nižší spotĜeba a vČtší
Čtší
pestrost. A k tomu je Coravin
ideálním nástrojem. Výhradním
ím
dovozcem do ýR je spoleþnost
st
VinoVinoVino.
Více informací
na www.vinovinovino.cz.

MODERNÍ SOUBOR KALÍŠKģ
RONA MODE
Prostá jednoduchost, þisté a moderní linie, to vše charakterizuje novou
kolekci kalíškĤ Mode, která splĖuje ta nejvyšší kritéria souþasné gastronomie. Modernisticky pojatý design je stejnČ strhující a podmanivý,
jako je jedineþný zážitek z degustování noblesních vín, který tato kolekce nabízí. Sklenice s kuželovitými tvary kalichĤ a výrazné dlouhé,
štíhlé tažené nohy sklenic propĤjþují novému souboru z designového
oddČlení ¿rmy Rona so¿stikovaný a moderní vzhled. Sadu kalíškĤ
doplĖuje trio ra¿novanČ jednoduchých odlivek, a to jak designovČ,
tak s ohledem na užitnou hodnotu celého nového souboru.
Další informace na www.rona.sk a www.royce-bohemia.cz.

EL DORADO RUM ENMORE
1993 RARE COLLECTION
V DÁRKOVÉM BOXU
Rare Collection je limitovanou sbírkou vzácných, znaþkových, vyzrálých rumĤ El Dorado z jihoamerické Guyany, které jsou lahvovány v sudové síle, nemíchané a ne¿ltrované, za studena. Tato kolekce
potČší všechny ostĜílené znalce rumĤ. Enmore Rum byl destilován
kontinuální destilací v roce 1993, plnČn do láhví v sudové síle 56,5 %
v roce 2015. Destilace probíhala na známém destilaþním zaĜízení
„Wooden Continuous Coffey Still“. Toto
destilaþní zaĜízení, poprvé postavené
v roce 1832 v Enmore Sugar Estate,
je jediným existujícím zaĜízením
tohoto druhu na svČtČ. Rum v nČm
vyrobený se oznaþuje jako „Enmore” nebo „EHP” po zakladateli Enmore Estate panu Edwardu Henrym
Porterovi. Tento vzácný rum zrál
v sudech po bourbonu v tropických podmínkách ve sklepích
spoleþnosti více jak 21 let.
PlnČní do láhví probíhá bez
¿ltrace a za studena s cílem
zachovat jedineþný chuĢový pro¿l. Výsledkem je
ušlechtilý destilát ideální pro
pomalé požitkáĜské popíjení.
Cena 0,7 l: 4 710 Kþ
www.vinoteka-praha.cz
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OFYR, REVOLUCE
NEJEN V GRILOVÁNÍ
Unikátní ohništČ Ofyr nabízí zcela nový zpĤsob venkovního vaĜení
a grilování. Díky jedineþnému designu je neuvČĜitelnČ všestranný. Kuželové ohništČ s oválnou varnou plotnou nabízí neomezené možnosti
venkovní pĜípravy jídel. Plotna se ohnČm rozpálí a vy pĜímo na ní
mĤžete hned zaþít vaĜit. Celé ohništČ hĜeje, takže najde využití bČhem
celé sezóny. Ofyr nabízí mimoĜádnČ spoleþenský zpĤsob venkovního
vaĜení a grilování. To ještČ umocĖuje fakt, že verze The Chef umožĖuje obsloužit až 50 hostĤ najednou.
Více informací na www.vybaveniproakce.cz.

ALCOHOL KILLER
Ideální spoleþník a spolehlivý partner v práci, pĜi sportu i ve spoleþnosti. Pracujeme s þasem ve váš prospČch, vychutnejte si vaši spoleþenskou
událost a Alcohol KILLER se postará o zbytkový alkohol. Výrobci mají
jako jediní úþinnost tohoto nápoje potvrzenou a garantovanou klinickými studiemi a laboratorními testy (min. 40% a vyšší urychlení odbourávání alkoholu). V souþasné dobČ pĜichází tento „gentleman mezi nealko
nápoji, agent s povolením chránit“ i k vám. Výhradní dovozce pro ýR
je spoleþnost Killer Drinks CZ, s.r.o.
UPOZORNċNÍ: Zbytkový alkohol, bolest hlavy a nepĜíznivé úþinky
kocoviny za volant nepatĜí.

ZIMNÍ KOLEKCE OBLEýENÍ
HENRI LLOYD

www.killerdrinks.cz

V roce 1979 dobrodružná expedice podporovaná znaþkou Henri
Lloyd pokoĜila severní i jižní zemský pól. PodaĜilo se to i díky
výbavČ, která byla navržena do extrémních podmínek. PrávČ
touto historickou událostí je inspirována aktuální zimní kolekce a odkazuje
na ni nejen po vizuální, ale i kvalitativní
stránce. Pánské i dámské modely jsou
navrženy tak, aby majitele dokonale
ochránily i pĜed tak chladným poþasím,
jaké nám zima letos nadČlila. Kdybyste
si chtČli doplnit šatník o nepromokavou
péĜovou bundu, hĜejivý bavlnČný svetr
nebo elegantní košili, navštivte prodejnu
v BratislavČ, nebo si vyberte z nabídky
na www.henrilloyd.sk.

DOUTNÍKY CASA TURRENT,
TORPEDO/ROBUSTO
Užijte si fantastický doutník z produkce spoleþnosti Nueva Matacapan De
Tabacos. Ihned poté, co jej majitel spoleþnosti Alejandro Turrent uvedl na trh,
byl pĜijat s velkým úspČchem. NáplĖ tohoto jedineþného doutníku je kombinací
mexického a nikaragujského tabáku. Vše zabalené do mexického krycího listu
Negro San Andrés. Výsledkem je podmanivá krémová chuĢ kakaa a oĜechu. To
vše je možné zažít pĜi pĜíjemném kouĜi s Casa Turrent. Doutník získal nČkolik
skvČlých ocenČní. 93 bodĤ dle amerického þasopisu Cigar A¿cionado jej
dostalo na 12. místo v TOP CIGARS pro rok 2016. Dále 13. místo v hodnocení
þasopisu Cigar Journal pro rok 2015.
V prodejnČ Cigar Point v Kunraticích na Praze 4 za 145 Kþ/ks.
www.cigar-point.cz, http://e-shop.cigar-point.cz
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FOTOSOUTĚŽ
Časopis

ve spolupráci se společností

vyhlásili fotosoutěž o hodnotné ceny. Hlavní cenou soutěže je nový
špičkový kompaktní fotoaparát Fujiﬁlm X-70 v ceně cca 20 000 Kč.

Témata:
1. VinaĜská krajina
VinaĜské oblasti mají své neobyþejné kouzlo a magickou
krásu. AĢ již se jedná o fotografy tisíckrát zobrazované
svČtoznámé oblasti, þi zcela neznámou malebnou vesniþku. VystihnČte krásu vinaĜských oblastí a jejich zvláštní
náboj krajináĜskou fotogra¿í.

2. Portrét vinaĜe
VinaĜ jako umČlec, vyrábČjící svá vína, své malé umČlecké
poklady, starající se o révu na svých vinicích, školící víno
ve svých sklepích. A také vinaĜ, který prezentuje svá vína
svým zákazníkĤm. ZachyĢte temperament, práci i duši
svého oblíbeného vinaĜe z domova nebo ze zahraniþí.

3. Žena a víno – glamour fotogra¿e
Žena a víno, krásnČ smyslná a rozkošná kombinace, nekoneþný námČt umČlcĤ po staletí. ZachyĢte kĜehkost, nebo
divokou krásu tohoto spojení.

X70
V únoru a březnu
hledejte speciální nabídku
na fotoaparáty X70
v setu s příslušenstvím
za výhodnou cenu.
www.fujifilm.cz
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VítČze z došlých prací vybrala v redakci þasopisu komise ve složení:
(zprava) Daniel Guryþa – vydavatel WINE & degustation, Michal Šetka – šéfredaktor
WINE & degustation, Jaroslav EfÀer – Ĝeditel Fuji¿lm, Goran Taþevski – fotograf,
Petr Wagner – gra¿k WINE & degustation.

Výherci fotosoutěže
1. místo: Peter Škúta
Cena: fotoaparát Fujiﬁlm X-70, kompaktní tělo
a stylový
y ý design,
g , fotky,
y, které chcete!
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2. místo: Marcel Láznička
Cena: dárkový set Instax mini 8
Set se skládá z fotoaparátu, černého alba a náplně s 20 fotograﬁemi. Jde o ideální dárek a skvělý
fotoaparát na každou párty, oslavy, svatby, koncerty, eventy a kamkoliv, kde se bavíte s přáteli.
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3. místo: Marie Vosáhlová

3. místo: Radka Sedláčková

Cena: roční předplatné WINE & Degustation
a Průvodce nejlepšími víny České republiky
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Grand test

Amarone
della Valpolicella

G

R A ND

TEST

Amarone je jedno z nejprestižnějších vín nejen oblasti Veneto, ale celé Itálie. Právem
patří mezi nejlepší italská vína a dnes ho obdivuje většina znalců a milovníků velkých
evropských červených vín. Tradiční a velmi speciﬁcký způsob výroby pak činí z Amarone
jasně rozlišitelné a naprosto unikátní víno. Amarone je také jedním z nejstarších produktů
italského vinařství. A právě na tato vína se zaměřil náš únorový Grand test.
iž ve þtvrtém století popisuje Cassiodoro, ministr Teodorica,
krále VizigótĤ, ve svém dopise vína, kterým Ĝíkal „Acinatico“. Ta vznikala z þásteþnČ sušených hroznĤ a vyrábČla se
v oblasti známé jako Valpolicella, název pravdČpodobnČ pochází
z latinského „Vallis-polis-cellae“, což znamená „údolí mnoha sklepĤ“. Acinatico je tedy bezpochyby pĜedchĤdcem obou vín z oblasti Valpolicella – Reciota i Amarone. Recioto je sladké víno, které
bylo svého þasu jediným vínem svého druhu vyrábČným v oblasti
Valpolicella. Postupem þasu se však objevila vína mnohem sušší
než pĤvodní Recioto. Vývoj stylu od sladkého „amaro“ k suchému
„amarone“ se u konzumentĤ setkal s velkým úspČchem. První naláhvovaná Amarone, která však byla urþena pĜedevším pro rodinnou spotĜebu, mĤžeme najít na poþátku dvacátého století. Komerþní úspČch pĜišel spíše až po druhé svČtové válce a ještČ se zvýšil,
když Amarone dostalo v roce 1968 status DOC. Další nárĤst zájmu
a produkce pĜišel v polovinČ devadesátých let, nicménČ díky velmi nároþnému tradiþnímu zpĤsobu výroby a požadavku na skvČlou kvalitu hroznĤ je množství vyrábČného Amarone vždy nižší
než u vín Valpolicella a Valpolicella Superiore. Aktuální zákony
umožĖují pro sušení a výrobu Amarone della Valpolicella využít
pĜibližnČ 8 tun hroznĤ z hektaru.
Amarone se dodnes vyrábí stále stejným tradiþním zpĤsobem jako
pĜed mnoha sty lety. Hrozny se obvykle sbírají na pĜelomu záĜí a Ĝíjna. Aby mohly úspČšnČ projít kritickou fází „appassimento“ neboli
sušení, musí být plnČ zralé a v perfektním stavu. Podle zákona mĤže
¿nální smČs obsahovat 40–80 % odrĤdy Corvina (která mĤže být až

J
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z 50 % nahrazena odrĤdou Corvinone) a 5–30 % odrĤdy Rondinella.
Podíl ostatních schválených odrĤd mĤže tvoĜit celkem maximálnČ
15 % smČsi. Jakmile se hrozny seberou, rozloží se opatrnČ do jednotlivých vrstev tak, aby mezi nimi mohl cirkulovat vzduch, na dĜevČných þi plastových pĜepravkách þi rohožích z bambusu nebo cukrové
tĜtiny a umístí se ve speciálních sušárnách, které þasto najdete pĜímo
nad sklepy. Hrozny zĤstanou v sušárnách tĜi až þtyĜi mČsíce. BČhem
tohoto období je jejich stav neustále sledován a pravidelnČ se obrací,
aby se zabránilo vzniku plísní. Jakékoliv napadené hrozny se okamžitČ odstraĖují. Na konci sušení hrozny ztratí odpaĜováním pĜibližnČ polovinu své pĤvodní hmotnosti a koncentrace cukru se zvýší asi
na 25–30 %. SouþasnČ se sníží úroveĖ kyselin. Po usušení se hrozny
zkontrolují a lisují. Dnes jsou povoleny dva zpĤsoby vini¿kace. Ten
tradiþní znamená zaþátek dlouhého kvašení pĜi nízkých teplotách
pĜírodního sklepa v lednu þi únoru a macerace mĤže trvat nČkolik
mČsícĤ. Tato Amarone jsou následnČ tvrdší a vyžadují delší zrání. To
je ale odmČnČno obrovskou elegancí, komplexitou a dlouhovČkostí.
Moderní metoda umožĖuje vini¿kace pĜi kontrolovaných teplotách,
ponoĜování matolinového klobouku. Vzniká tím mČkþí styl vín, která jsou dĜíve pitelná.
Na našem trhu jsou samozĜejmČ k dispozici oba styly vín, dovozci mají ve svých portfoliích skvČlá vína, a tak je skuteþnČ co vybírat, poznávat a srovnávat. PotČšila nás i celková kvalita vzorkĤ,
která byla v tomto testu skuteþnČ velmi vysoká.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

w w w. g lo b al-w in e s . cz , w w w.globa l-w ine s .s k

Vítěz Grand testu

GOLD

Masi, Vaio Armaron, Serego Alighieri,
Amarone della Valpolicella DOC Classico 2007
Sytá rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. Aroma je
opulentní a velmi intenzivní, pĜipomínající borĤvky s cukrem, zralé ostružiny nebo kandovaný pomeranþ
s podtónem podzimního listí. ChuĢ je plná a elegantní, s tóny borĤvkového koláþe, karamelu, kávy a povidel.
ý, harmonický závČr.
Dlouhý,

Peþený bažant s divokým koĜením a jalovcem

92,5 bodů

1 399 Kč

Salvalai, Vejo, Amarone della
Valpolicella DOC Classico 2008

SILVER

SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým terakotovým okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku.
Aroma je intenzivní a elegantní, s ušlechtilými tóny
sušených bylin, sušeného ovoce a týkového dĜeva.
ChuĢ je plná a vyvážená, pĜíjemnČ hĜejivá a nabízí
tóny sušených švestek, višní, hoĜké þokolády a kakaových bobĤ. Dlouhý, hĜejivý závČr.

Peþená hovČzí roštČná
s houbovou omáþkou
91,38 bodů

1 395 Kč

w w w. v i n i t a l y. c z

Monte del Frá, Lena di Mezzo,
Amarone della Valpolicella DOCG
Classico 2012

BRONZE

SytČjší granátovČ þervená barva s výrazným cihlovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma je intenzivní a opulentní, s charakteristickými rysy pro danou
apelaci a pĜipomíná sušené švestky, ostružinový
džem, sladké koĜení a þervené kvČty. ChuĢ je plná,
lehce nasládlá, s pevnými taniny a najdeme zde
tóny
sirupu. Dlouhý, hĜejivý závČr.
tón
ónyy švestkového
švest

Peþená kachní prsa s omáþkou
Hoisin

846 Kč

91,25 bodů

w w w.vinoplus .c z

Domìni Veneti, Vigneti di Jago,
Amarone della Valpolicella DOCG
Classico 2010

BRONZE

SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým svČtlejším
okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. Ve vĤni
je víno intenzivnČjší a otevĜené a pĜipomíná zralý
þervený rybíz, zralé tĜešnČ, hĜebíþek nebo vavĜín.
ChuĢ je plnČjší a vyvážená, pĜipomínající hoĜkou þokoládu nebo kávová zrna, s podtóny zralého þerného
bobulového
bob
obulo
ul véh ovoce. Delší, hĜejivý závČr.

DaĖþí kýta s þokoládovou
omáþkou
91,25 bodů

w w w.le s a .c z

1 022 Kč
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Degustace probČhla
v prostorách restaurantu

Degustační komise časopisu
pro Grand test Amarone della Valpolicella
Zleva: Jakub Přibyl – þtyĜnásobný nejlepší sommelier ýR, držitel titulu
Advanced Sommelier, Court of Master Sommeliers, Jakub Král – sommelier
(Bourgogne Wines), Michal Procházka – sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino
e Cuore), David Král – vítČz Bohemia Sekt Trophée 2015, head sommelier
(Bohemia Sekt), Martina Riel-Salvatore – nezávislá degustátorka, Tomáš
Odermatt (Bacchus), Richard Süss – Ĝeditel (VinaĜství Trávníþek &
KoĜínek), Aleš Pokorný – head sommelier (Blanc de Blancs)

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

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Doporuþení pro konzumaci
víno
k okamžité
konzumaci

víno
s potenciálem
2 až 5 let
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víno
urþené
k uložení

Ideální
kombinace

Slovanský dům
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Corte Lenguin di Vantini Silvio, La
Coeta, Amarone della Valpolicella
DOCG 2012

Hluboká, intenzivní granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým okrajem a vysoká viskozita, jež barví
sklenku. Ve vĤni je víno intenzivní a harmonické,
s pĜevládajícími tóny ze sudového zrání, pĜipomínajícími surové dĜevo a kouĜ, jež doplĖuje podtón
zralých višní. ChuĢ je plná a elegantní a pĜevládají
ní tóny
tó oovocných džemĤ. Delší, vyvážený závČr.
v ní

Sacher dort
w w w.bre s to.c z
91 bodů

880 Kč

Sasa Antonio, Arena, Amarone della
Valpolicella DOCG Classico 2011
SytČjší rubínovČ þervená barva s tenkým granátovým okrajem a vysoká viskozita. VĤnČ vína je
opulentní, mohutná a intenzivní a najdeme v ní
tóny povidel, borĤvek s cukrem a jahodového
džemu s podtóny ibišku a badyánu. V chuti je víno
plné, hĜejivé a vyvážené a pĜipomíná višĖový likér,
hoĜkou þokoládu, zralé krvavé pomeranþe a sladké
koĜení
koĜ
e . Dlouhý,
ení
Dl
koĜení.
strukturovaný závČr.

Kachna na medu s omáþkou
z þerveného vína
91 bodů

w w w.vpv-pra ha .c z

870 Kč

Bolla, Le Origini, Amarone
della Valpolicella DOC Classico
Riserva 2009

Sytá granátovČ þervená barva se svČtlejším okrajem
a vysoká viskozita. Aroma je velmi intenzivní,
elegantní a nazrálé, pĜipomínající sušené švestky
a višnČ, uzenou slaninu a ušlechtilé dĜevo. ChuĢ je
vyvážená a plnČjší a najdeme v ní tóny švestkového
džemu, hĜebíþku, badyánu a sušených bylinek.
Delší,, elegantní
eleg
Delší,
závČr.

Srnþí kýta s foie gras
a omáþkou z þerveného vína
90,88 bodů

w w w.giv-c z .c z

899 Kč

Sasa Antonio, Arena, Amarone della
Valpolicella DOCG Classico 2010
SvČtlá granátovČ þervená barva s širokým terakotovým okrajem a vysoká viskozita. Ve vĤni je víno
nazrálé a elegantní, s intenzivnČjším projevem
sušených jeĜabin, podzimního listí a bylinného likéru, s lehkým podtónem pĜipomínajícím podhoubí.
ChuĢ je stĜednČ plná a vyvážená a najdeme zde tóny
tĜešĖové zavaĜeniny, mléþné þokolády þi rozinek.
StĜednČ
StĜedn
StĜ
e Č dlouhá
edn
dl
dochuĢ.

Králík na þerných olivách
90 bodů

w w w.vpv-pra ha .c z

870 Kč

Villa Canestrari, A, Amarone della
Valpolicella DOC 2008
SvČtlejší granátovČ þervená barva s cihlovým
okrajem a vyšší viskozita, barvící sklenku. Aroma
je intenzivnČjší, s výrazným ovocným charakterem,
pĜipomínající jeĜabiny a tĜešnČ, s výraznČjšími
podtóny kĤže a koĜení. V chuti je víno stĜednČ plné
a hĜejivé a najdeme zde tóny zralých višní a tĜešní
s podtóny karamelu a trnek. StĜednČ dlouhý závČr.

Vyzrálé kravské sýry
w w w.foodpa ra dis e .c z
89,75 bodů

990 Kč
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Plán degustací

pro rok 2017

Grand test svět

Grand test ČR a Slovensko

BĜezen 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 13. 1.
Grand test: Tokajské výbČry
PĜedstavujeme: Rías Baixas

BĜezen 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 13. 1.
Cuvée þervené

Duben 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 2.
Grand test: Malbec z Argentiny
PĜedstavujeme: ěecká vína Naussa
KvČten 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 3.
Grand test: Bílá vína z Bordeaux
PĜedstavujeme: Bílá vína z Kampánie
ýerven 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 13. 4.
Grand test: La Rioja – Crianza
PĜedstavujeme: Leithaberg DAC
ýervenec – Srpen 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 12. 5.
Grand test: Rieslingy z Wachau
PĜedstavujeme: Bílá vína z Chorvatska
ZáĜí 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 9. 6.
Grand test: Rieslingy z Rheingau
PĜedstavujeme: Saint-Aubin
ěíjen 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 25. 8.
Grand test: Bordeaux Cru Bourgeoise
PĜedstavujeme: Druhá vína z Bolgheri
Listopad 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 8. 9.
Grand test: Bourgogne Rouge AOC, Bourgogne Pinot Noir
PĜedstavujeme: Priorat
Prosinec 2017 – Leden 2018
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 13. 10.
Grand test: Champagne Vintage 2008
PĜedstavujeme: Porto LBV
Speciál test: Grappa
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Duben 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 2.
Rulandské bílé
KvČten 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 17. 3.
RĤžová vína VOC Modré hory
ýerven 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 13. 4.
Muškát moravský, Muškát Ottonel, MOPR
ýervenec – Srpen 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 12. 5.
Sauvignon VOC Znojmo 2016
ZáĜí 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 9. 6.
Ryzlink vlašský
ěíjen 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 25. 8.
André
Listopad 2017
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 8. 9.
Hroznové mošty
Prosinec 2017 – Leden 2018
Poslední termín pro dodání vzorkĤ: 13. 10.
Ledová a slámová vína

Villa Canestrari, Plenum, Amarone
della Valpolicella DOC 2008
SytČjší granátovČ þervená barva s cihlovým okrajem
a vysoká viskozita, která barví sklenku. Aroma
je intenzivní a robustní a pĜevládají v nČm tóny
švestkového a ostružinového džemu, které doplĖuje podtón spáleného dĜeva a pryskyĜice. ChuĢ je
mohutná a plná a najdeme v ní povidla, borĤvky
a stĜedozemní koĜení, jako tymián a rozmarýn.
StĜednČ
dochuĢ.
StĜedn
StĜ
e Č dlouhá
edn
dl

JehnČþí kotlety s tymiánovou
omáþkou
89,5 bodů

w w w.foodpa ra dis e .c z

1 420 Kč

Zenato, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2011
SytČjší granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým
okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku. Aroma
je intenzivnČjší a odpovídá tradiþnímu stylu vini¿kace, jenž nabízí tóny kaštanové slupky, zralých višní
a tĜešní a þerného pepĜe. V chuti je víno stĜednČ plné,
strukturované a svČží, s výraznými tóny višĖové
zavaĜeniny, hoĜké þokolády a zralých borĤvek, s dotekem
pepĜe. StĜednČ dlouhý, hĜejivý závČr.
tekem
e þerného
þern

Telecí játra po benátsku
s karamelizovanou cibulkou
89,13 bodů

w w w.ba c c hus .c z

1 490 Kč

Masi, Costasera, Amarone della
Valpolicella DOC Classico
Riserva 2009

SvČtlejší granátovČ þervená barva s tenkým cihlovým okrajem a vysoká viskozita, barvící sklenku.
Aroma je pĜíjemnČ nazrále elegantní a intenzivnČjší
a najdeme v nČm tóny kandovaných ibiškových
kvČtĤ, borĤvek a malin. ChuĢ je plnČjší, harmonická, s výrazným projevem sušeného ovoce, švestek
ostr
ostr
s uži
u n Dlouhý, elegantní závČr.
a ostružin.

Uzená daĖþí kýta
w w w.globa l-w ine s .c z , w w w.globa l-w ine s .s k

999 Kč

89,13 bodů

Salvalai, Amarone della
Valpolicella DOCG Classico 2011
SytČjší granátovČ þervená barva s výrazným
svČtlejším okrajem a vysoká intenzita. Aroma vína
je intenzivnČjší, s výrazným ovocným projevem,
pĜipomínající zralé lesní jahody, tĜešnČ nebo þerstvČ
poseþenou trávu. V chuti je víno strukturované,
s pevnou tĜíslovinou, stĜednČ plné a najdeme zde
tóny tĜešní, brusinek þi grepové kĤry s podtónem
sušeného
sušené
suš
e ho vavĜínu. StĜednČ dlouhý závČr.
ené

HovČzí žebra marinovaná
v þerném pivČ
88,5 bodů

900 Kč

w w w. v i n i t a l y. c z

Viviani, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2012
SytČjší granátovČ þervená barva s lehkým terakotovým okrajem a vysoká viskozita. Aroma vína
je intenzivní, harmonické a pĜevládají v nČm tóny
drobného sušeného þerveného ovoce, spáleného
dĜeva, vavĜínu a skoĜice. ChuĢ je plnČjší a strukturovaná, pĜipomínající kompotované jeĜabiny a brusinky, s podtóny grepové kĤry a divokého koĜení
Delší, elegantní závČr.
a kouĜe.
kouĜ
kouĜ
ou e. D

Peþený jelení hĜbet
s brusinkami
88,38 bodů

w w w.vino-vino-vino.c z

1 299 Kč
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Ca’Rugate, Punta Tolotti, Amarone
della Valpolicella DOCG 2012
SvČtlejší rubínovČ þervená barva s výrazným
cihlovým okrajem a stĜední viskozita. Aroma vína
je stĜednČ intenzivní a ušlechtilé, s pĜevládajícími
tóny sušených tĜešní a jahod, které doplĖuje lehký
animální podtón s dotekem sladkého koĜení. ChuĢ
je stĜednČ plná a svČží, pĜipomínající zralé tĜešnČ,
þervené grapefruity nebo jeĜabiny, které doplĖuje
podtón
hĜebíþku a minerality. StĜednČ dlouhý závČr.
p tón hĜ
pod

Bistecca Fiorentina

1 380 Kč

88 bodů

w w w. m a r k u z z i . c z

Allegrini, Amarone della
Valpolicella DOCG Classico 2011
Tmavší granátovČ þervená barva s širším cihlovým
okrajem a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší
a harmonické, s netradiþními tóny, pĜipomínající
zralý þerný rybíz nebo lilie, s podtóny sladkého koĜení a ušlechtilého dĜeva. ChuĢ vína je stĜednČ plná,
s pevnou strukturou a najdeme zde tóny zralého
bobulového peckového ovoce, zralých grapefruitĤ
a þerného
þern
þern
erného rybízu. StĜednČ dlouhý, svíravý závČr.

HovČzí roštČná s tmavou
pepĜovou omáþkou

w w w.ka pw e in.c z

2 259 Kč

88 bodů

Scriani, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2012
87,5 bodů

1 369 Kč

w w w. v in o liv a. cz

Brigaldara, Case Vecie, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2009
87,13 bodů

1 540 Kč

w w w. ch o v an . c z

Bertani, Amarone della Valpolicella
DOC Classico 2007
86,63 bodů

1 669 Kč

50 | WINE & Degustation

w w w. les a . cz

Roccolo Grassi, Amarone della Valpolicella
DOCG 2011
87,25 bodů

1 650 Kč

w w w.vino doc.cz

Ferragu’ Carlo, Amarone della Valpolicella
DOC 2009
87 bodů

2 629 Kč

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

Brigaldara, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2011
86,5 bodů

1 166 Kč

w w w.c hov an.cz

Viviani, Amarone della Valpolicella
DOC Classico Casa dei Bepi 2009
86,5 bodů

2 483 Kč

Antica Vigna, Amarone della Valpolicella
DOCG 2012
86,38 bodů

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

1 159 Kč

85,63 bodů

w w w. k a p w e in . c z

Tedeschi, Capitel Monte Olmi, Amarone della
Valpolicella DOCG Classico Riserva 2010
85,13 bodů

1 748 Kč

999 Kč

85 bodů

w w w. l a f a t t o r i a . c z

970 Kč

w w w.be vande.cz

R A ND

TEST

Santi, Proemio, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2010
799 Kč

www.cosmopolitanwines.cz

Tenute Falezza, Amarone della Valpolicella
DOCG 2011

G

81,25 bodů

w w w.ba c chus.cz

Begali Lorenzo, Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2012

Corte Giara di Allegrini, Amarone della Valpolicella
DOCG 2013
85,88 bodů

499 Kč

w w w. g iv -cz . cz

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

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.
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Ing. Pavel Vajčner
S vínem je jeho život spojen už od narození. Stál u vzniku společnosti Znovín
Znojmo, a.s., kterou do dnešních dnů velmi úspěšně řídí. Je jedním z průkopníků vinařské turistiky i vinařského marketingu u nás. „Víno je pro mne především každodenní radostí a součástí zdravého životního stylu. Naším největším
úkolem do budoucna bude tuto pozici a kulturní hodnotu vína uchránit,“ říká
předseda představenstva společnosti Znovín, a.s., ing. Pavel Vajčner.
NejdĜíve bych se chtČl dozvČdČt nČco
o vás. Na konci roku jste oslavil šedesátku, byly všechny ty roky spojené
s vínem?
Moji rodiþe pĜišli do Šatova ze Strážnice
na Slovácku v roce 1949. Skoro celé pohraniþí bylo po odsunu sudetských NČmcĤ
poloprázdné a bylo zde hodnČ pĜíležitostí.
A i když vČtšina lidí nepĜicházela primárnČ
za vínem, mĤj otec byl jedním z tČch, kteĜí
za vínem pĜišli. V té dobČ se tu formovalo vinaĜské družstvo, pozdČjší Moravské
vinaĜské závody. Já jsem se narodil už zde
v ŠatovČ v roce 1956. Od mládí jsem se tedy
pohyboval „ve vínČ“, už na devítiletce jsem
brigádnČ pomáhal v tehdejších VinaĜských
závodech ve ZnojmČ, pamatuji si, jak jsem
chodil mČĜit cukr. Navíc jsme mČli malinký
vinohrad ve Strážnici, nČjakých 400 hlav,

ze kterých jsme vyrábČli vlastní víno. Tak
jak to tehdy dČlal skoro každý. Po devítiletce jsem šel na stĜední zahradnickou tady
ve ZnojmČ a pak jsem pokraþoval na Zahradnické fakultČ v BrnČ, resp. v Lednici.
Zde jsem se také poprvé mČl možnost setkat s panem profesorem Krausem, což byla
ta nejlepší škola, jakou jsem mohl dostat.
Tomu vČĜím, myslím, že nebylo moc
lidí, kteĜí by v posledních padesáti letech formovali smČry moravského vinaĜství tak jako on.
UrþitČ, nebýt jeho, tak nevím, jestli by to
naše moravské vinaĜství bylo dnes tam, kde
je. A nemyslím tím jenom jeho znalosti. Byl
výjimeþnou osobností pĜedevším z pohledu
lidství, nadšení a lásky k vínu, kterou dokázal pĜedávat ostatním okolo sebe. Potkávali

jsme se þasto i v dalších letech, svým zpĤsobem spoluformoval nČkolik generací tČch
nejlepších vinaĜských odborníkĤ u nás.
Omlouvám se, trošku jsem vás odvedl
od povídání o vašich zaþátcích. Co jste
pak dČlal po absolvování jako þerstvý
inženýr?
Po škole jsem nastoupil do bývalých Moravských vinaĜských závodĤ – závod Znojmo, kde dČlal mĤj otec vedoucího výroby.
Zde jsem si prošel všechno, od tahání hadic
po sklepČ pĜes þištČní sudĤ po zametání,
inženýr neinženýr. Dnes jsem za to velmi
vdČþný. Zajímavé pro mne bylo v té dobČ
i setkávání s panem Josefem ýerným, typickým prvorepublikovým vinaĜským inspektorem, se kterým jsme procházeli staré
vinice. PostupnČ jsem si prošel rĤzné pozice
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a od roku 1991 jsem se stal Ĝeditelem podniku. V té dobČ se ¿rma transformovala,
privatizovala a stala akciovou spoleþností.
Tehdy jsme vymysleli název Znovín. Pamatuji si, jak nám na zaþátku nikdo nerozumČl, když jsme nČkam pĜijeli – jestli jakože
jsme „z novin, z kterých novin“? Tehdejší
doba byla hodnČ turbulentní a složitá, nikdo
nám poĜádnČ neplatil faktury, banky nám
nechtČly pĤjþovat, nikdo nás neznal. MČli
jsme ale docela štČstí v rámci kupónové
privatizace, našimi akcionáĜi byly z velké
þásti banky, které nás netlaþily do nČjakých
okamžitých a horentních výsledkĤ, neb
jsme nebyli jejich hlavním zdrojem pĜíjmĤ.
Náš hlavní majitel Ing. Milan Jurþeka, Ĝeditel Agrobanky, nás od zaþátku považoval
za takovou tĜešniþku na dortu, kam bude
vodit klienty na víno. Takže jsme mČli
volnou ruku pĜedevším v oblasti turistiky
a zvelebování.
Vidíte a já jsem si vždycky Ĝíkal, kde se
vzala ta „znovínská“ vinaĜská turistika.
HlavnČ o mnoho let dĜíve, než vĤbec nČkdo
na MoravČ zaþal nČco podobného dČlat.
My jsme s tím zaþali vlastnČ už v roce
1995. NejdĜíve jsme koupili Šobes, pak
zrekonstruovali Moravský sklípek v ŠatovČ, otevĜeli Malovaný sklep v ŠatovČ a pak
hned ochutnávkový stánek na Šobesu.
Tenkrát na nás všichni koukali jak na zjevení, co blbneme. MČli jsme navíc velkou
výhodu v tom, že jsme od devadesátého
roku 15 let exportovali pomČrnČ dost vína
do Londýna. Vybrali si nás spoleþnČ s Modrými sklepy tady v Šaldorfu do Sunday Times Wine Club s tím, že objevili Alsasko
východu. My jsme tam už od poþátku jezdili na jejich festival vín a mČli možnost vidČt
ta nejlepší vinaĜství svČta, jejich produkty,
marketing, ten opravdový velký svČt vína.
V té dobČ pro nás nČco neskuteþného, hodnČ jsme se nauþili. NapĜíklad i naše Ĝada
vín Terroir Club je inspirována tČmito návštČvami. Tam jsme se vlastnČ prvnČ setkali
s pojmem terroir, s pĤdními pro¿ly a jejich
prezentací. Jinak jezdíme, jak se Ĝíká, na þumendu po vinaĜských regionech každý rok.
Bez toho to dobĜe dČlat nejde.
VinaĜská turistika þi pojem terroir ale
nebyly jedinou novinkou, se kterou byl
Znovín u nás oním prĤkopníkem.
Myslím, že jsme byli první, kteĜí u nás realizovali zásilkovou službu vína. To bylo už
v roce 1993. Navíc jsme kvĤli rozbitnosti
u ýeské pošty museli i vymyslet speciální
pevný karton, ten používáme stále. Pamatuji si, jak jsme tenkrát inzerovali v Blesku,
který právČ zaþal vycházet, a nČkteré z teh54 | WINE & Degustation

dejších prvních zákazníkĤ máme dodnes.
Privátní boxy pro klienty máme také velmi
dlouho, byli jsme také jedni z prvních, kdo
realizoval prodejní degustace pro zákazníky ve velkých mČstech.
VraĢme se ještČ na chvilku k té vinaĜské turistice þi spíše k putování po sklepích a vinicích. Jak jste pĜišli na tento
koncept?
Svým zpĤsobem vycházel z našich degustací. ZájemcĤ bylo více a více, ale samotná
koordinace tČch akcí, pĜíprava, spedice vín
byla o to složitČjší. Tehdy v roce 1998 nás
napadlo, že by lidé mohli jezdit k nám, sem
do Znojma. Ochutnat si zde vína, podívat
se tĜeba do sklepa a rovnou si vše odvézt
domĤ nebo objednat. O pár let pozdČji jsme
pĜidali i putování po vinicích s ochutnávkami pĜímo na jednotlivých viniþních tratích.
V posledních letech nám jezdí na každou
akci kolem 7 000 lidí. Velkým zlomem byla
i možnost využít prostor Louckého kláštera ve ZnojmČ, který jsme zaþali na vlastní
náklady pomalu rekonstruovat. Ta možnost
být pĜímo ve ZnojmČ, navíc v takovém objektu je úžasná. SamozĜejmČ i zavazující.
Jak se Znovín v tČch letech vyvíjel z vinaĜského þi chcete-li výrobního hlediska?
První ¿lozo¿í vinaĜství bylo vyrábČt pouze víno a hrozny nakupovat od provČĜených
dodavatelĤ. Tím, že tady byly Sudety a vinice byly v docela velkých celcích v rukou
rĤzných družstev, to bylo docela logické.
Navíc dlouho zĤstal znojemský region
mimo hledáþek rĤzných dravcĤ a investorĤ.
Na BĜeclavsku þi Mikulovsku byla situace
s rozdrobeným vlastnictvím vinic þi náku-

pem hroznĤ mnohem složitČjší. Asi pĜed
patnácti lety pĜišla doba aromatiþtČjších
odrĤd a snaha vyzdvihnout jejich potenciál.
Tehdy jsme poprvé zaþali výraznČ spoluinvestovat do výsadby vinic. V roce 2011 se
souþasný majitel Znovínu Ing. ZdenČk Palát
rozhodl pro pĜímé nákupy vinic. Z dnešního
pohledu to bylo nejlepší rozhodnutí, a pĜedevším ve správnou dobu. Dnes by to bylo
už výraznČ složitČjší. Impulsem pro nás byl
i urþitý nedostatek hroznĤ v roþnících 2009
a 2010, které byly z pohledu výnosĤ slabé.
Dnes máme nČjakých 500 hektarĤ vlastních
vinic a ze 70 procent jsme sobČstaþní. Co
se týká vína samotného, chceme se do budoucna ještČ více soustĜedit na práci se dĜevem, tedy se sudy, samozĜejmČ pĜedevším
u þervených vín. Moje žena pochází z bednáĜského rodu, tak k tomu máme blízko.
Rád bych se také, i když samozĜejmČ v malém množství, vrátil k nČkterým starým, zapomenutým odrĤdám révy a obnovil jejich
pČstování a výrobu vín.
PĜicházíme k dalšímu speci¿ku vašeho regionu a tím je VOC Znojmo. Jak
je možné, že zdejší VOC funguje tak
dobĜe a výraznČ aktivnČji než všechna
ostatní?
Myslím, že to opČt trochu souvisí s tím,
že Znojemsko bylo dlouho v takovém stínu Mikulovska, Pálavy þi Velkopavlovicka.
Vždy zde bylo ménČ turistĤ, ménČ zvuþných jmen, místní vinaĜi mČli horší postavení na našem trhu. Tady se vinaĜi mnoho
let museli opravdu hodnČ snažit, aby nČkam prorazili a prodali svoje vína. My to
VOC potĜebujeme a od samého vzniku ho
považujeme za velmi prospČšné. I proto

jsme ochotni se vždy nakonec mezi sebou
domluvit a pĜípadnČ ustoupit ve prospČch
všech. Když totiž nemáte podobnou motivaci þi nutnost jako místní vinaĜi, a hlavnČ
pocit, že se pĜece všechno prodá samo, pak
nemáte ani chuĢ nČkde ustupovat. Nebo se
dokonce aktivnČ úþastnit a vČnovat svĤj þas
podobnému projektu. Museli jsme dlouho bojovat, aby ze Znojma nebyly známé
pouze okurky, ale i dobré víno. Druhým
dĤvodem je urþitČ i velké nasazení a práce
Františka Koudely.

Veltlínské zelené

Ryzlink rýnský

Možná s tou nutností bojovat na trhu
o každého zákazníka souvisí i fakt, že
tČch dobrých vinaĜĤ je dnes na Znojemsku pomČrovČ urþitČ více než v ostatních regionech.
Já jsem moc šĢastný, že se to tady na Znojemsku podaĜilo. Že jsme šli od zaþátku
kvalitativním smČrem. Navíc tady nikdo
naštČstí nešel cestou velkých dovozĤ, což
je také velmi dĤležité. V posledních letech
nejvíce místním vinaĜĤm, turistice i regionu ale urþitČ pomohlo VOC Znojmo. TČží
z toho samozĜejmČ i Znovín. Je to krásnČ
vidČt i na postupné zmČnČ struktury našich
zákazníkĤ. KaždoroþnČ nám narĤstá pĜímý
prodej oproti tĜeba marketovému, zákazníci
za námi stále více jezdí. ZamČĜit se již pĜed
25 lety na vinaĜskou turistiku bylo ve Znovínu správné rozhodnutí.

za víno více penČz než dĜíve. Zde bych chtČl
pochválit pĜedevším Jožku PeĜinu, který
snad první tady na MoravČ zaþal kdysi výraznČji cenovČ rozlišovat vína podle jejich
pĜívlastkĤ, polohy a kvality. To de¿nování
rozdílĤ mezi víny a jejich cenami je velmi
dĤležité, vidíme to dobĜe v zahraniþí. To je
velký úspČch moravských vín. Zákazníci už
rozdíly v kvalitČ vín vnímají a zaþínají také
chápat rozdíly v jejich cenách. HodnČ tomu
také pomohl vinaĜský zákon z roku 1995,
i když si to dnes už tak ani neuvČdomujeme. A také dobrá propagace vín i VinaĜský
fond, degustace a výchova zákazníkĤ samotnými vinaĜi.

MČní se i struktura toho, co vaši zákazníci nakupují? Jaké jsou jejich preference?
V tomto smČru vnímám dva takové výrazné posuny. První je pĜíklon zákazníkĤ
k mladším a aromatiþtČjším vínĤm. Navíc
mají rádi i lehký zbytkový cukr a už to nesvádí pouze na manželku. Co je ale dĤležitČjší zmČnou, lidé se dnes tolik nebojí dát

Takže souþasnou podobu propagace vína a s tím i související vzrĤstající
trend spotĜeby vína a jeho popularity
vnímáte pozitivnČ?
Já jsem zastánce propagace vína pĜedevším jako volnoþasové aktivity, spojené s turismem, zdravým životním stylem
a oslavou života jako takového. A také
toho, že víno podávané v rozumné míĜe

Sauvignon

a pravidelnČ je zdravé. Takto to Ĝíká i pan
profesor Milan Šamánek, se kterým Znovín spolupracoval pĜi výzkumu zdravotních úþinkĤ vína. Ta druhá cesta, skrze
spojení vína a gastronomie, je sice velmi
krásná, ale u nás strašnČ tČžká. A obdivuji všechny, kteĜí se tímto smČrem vydali.
Protože to stojí obrovské úsilí, pĜedevším
na stranČ výchovy personálu. A co si budeme povídat, kromČ nČkolika desítek
dobrých restaurací s dobrými sommeliery je to u nás s personálem v restauracích
velmi špatné. PĜedevším co se týká práce
s vínem. Ve vČtšinČ restaurací þi hospod
u nás funguje pouze rozlišení bílé a þervené. A k dosažení zmČny nestaþí pouze
udČlat si nČjaký kurz. Práci s vínem musíte
mít v krvi, musíte ho sám mít rád a umČt
potom i vlastním srdcem nadchnout své zákazníky. To bude trvat dlouho a myslím, že
nejlepší cesta je nejdĜíve nauþit lidi vĤbec
víno pít a radovat se z nČj, a potom bude
fungovat i ta gastronomie. Takže pĜijećte
na Moravu, užijte si to tady, dejte si dobré
víno, bavte se. VytváĜejte si díky vínu pohodu a pČkné chvilky i doma v rodinném
kruhu. Takto chci prezentovat víno nejvíce.
DobĜe, tak pojćme zákazníky trochu
navnadit, na jakou konkrétní akci je
pozvete letos?
I vzhledem k tomu, jak se v poslední
dobČ vyvíjí naše legislativa ve vztahu k pití
vína a cyklistice, chtČl bych všechny pozvat
na naši akci Den Znovín Walkingu. KromČ
toho, že to je výborný rekreaþní sport, navíc
velmi populární, þlovČk nemusí pĜemýšlet
nad každým pohárkem. Máme naplánovány dvČ trasy, aĢ již s prĤvodcem, þi individuální, vše je spojeno s ochutnávkami
a také grilováním. Letos je akce naplánovaná na 22. dubna.
Te x t a f o t o : M a r t i n P r o c h á z k a
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S V A T O B O Ř I C E
Když se ke mně nedávno dostal článek časopisu Condé Nast Traveller,
který okolí Kyjova a Svatobořic-Mistřína zařadil do skupiny padesáti
nejkrásnějších míst na zemi, nevěřil jsem vlastním očím. Určitě za to
mohly nádherné snímky místního fotografa Radka Severy, umně
zachycující zvlněné scenérie a jedinečné perspektivy okolní krajiny
ve stále se měnící hře světel a stínů. Ne nadarmo se zdejší krajině říká
moravské Toskánsko. Rychlostí blesku či spíše optického vlákna se tyto
informace a fotograﬁe šíří po sociálních sítích a zdejší krajina nově láká
fotografy z celého světa. Hned jsem musel zavolat Jožkovi Dufkovi,
místnímu vinaři a kamarádovi, co je na tom všem pravdy. Odpověď
byla rychlá. „Šak dojeď co nejdříve, zakopávám tu o fotografy
ve vinicích skoro pořád. A navíc, už si u mne dlouho nebyl, tak
můžeme něco ochutnat.“ Plán na únorové číslo byl hotov.
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S

vatoboĜice-MistĜín vznikly spojením dvou pĤvodních autonomních obcí v roce 1964. Nevím,
zda tím byly ukonþeny letité spory
o tom, která z pĤvodních obcí je starší, a tím pádem dĤležitČjší, ale nejspíš
tomu tak nebylo. Podle dochovaných
záznamĤ je starší MistĜín, první písemná zmínka se datuje již do roku 1228,
kdy je MistĜín zmiĖován jako majetek
velehradského kláštera. Od té doby
byla obec nČkolikrát takĜka zniþena
a znovu vybudována. To SvatoboĜice
se poprvé pĜipomínají až roku 1349,
když Bolek z Otaslavic prodal þást vsi
Markvartovi z Morkovic. PĜesto jsou
prý ale SvatoboĜice starší. Dnešní obec

U Jošky Dufka ve sklepČ

M I S T Ř Í N
je velmi úzce spjata s folklorem, pĤsobí
zde množství rĤzných spolkĤ a od roku
1996 se zde vždy v þervenci koná Mezinárodní folklorní festival. Folklorní
a kulturní cítČní je na Kyjovsku silné skoro všude a vnímáte ho na každém kroku.
Vždy také souviselo s vínem a tradicemi
s ním spjatými.
O vinaĜení v okolí Kyjova se totiž hovoĜí již na pĜelomu 12. století. Ten první
opravdu hmatatelný dĤkaz o pĜítomnosti vinaĜĤ ve SvatoboĜicích-MistĜínČ je
ale datován až do poloviny 16. století.
Jsou jím samotné vinné sklepy v obci
pocházející z roku 1540. Mladší informací o pČstování révy v okolí je dokument hrabČnky Serényové z Milotic

z roku 1790, kterým se povoluje výsadba vinic v trati Hampýse nad CisterĖĤ,
což þasovČ navazuje na vydání viniþního Ĝádu r. 1784. V celém katastru obce
SvatoboĜice-MistĜín je množství vinaĜských tratí, napĜ. Kolébky, Kukle, Nivy,
ProstĜedĖa, Karolíny a další. VinaĜským
zákonem z r. 2004 jsou o¿ciálnČ uvádČny jen následující tratČ – Stará hora,
Vinohrady, Újezd, Žitné hory, ýtvrtky,
Tabule, Losky, Hampýse, PĜíþky od Kyjova a Hušpery. Historicky zde bývalo
nČkolik stovek hektarĤ vinic, dnes je to
výraznČ ménČ. VinaĜení v obci bylo vždy
silnČ ovlivnČno okolní dĤlní þinností,
která znemožĖovala vznik vČtšího uskupení sklepĤ ideálnČ mimo hranice obce,

jak to známe z ostatních vinaĜských regionĤ. I proto vČtšina místních vinaĜĤ
vždy zĤstávala v malém, ve sklípcích
vybudovaných pĜímo pod svými domy.
Výjimkou byly pouze výše zmiĖované
sklepy z 16. století.
Podíváme-li se na odrĤdové složení místních vinic, tak v 18. a 19. století to byly Budínka, Muškatel, Frašták,
Jakubské rané, Elblink, Malinger, ale
i burgundské odrĤdy, Ryzlink rýnský
a vlašský. Z modrých odrĤd pak Frankovka a Portugal. Dnes se zde pČstuje
široké spektrum odrĤd, což je pĜedevším
dĤsledek zahrádkáĜské þinnosti a rozdílných pĜístupĤ a preferencí místních malovinaĜĤ. Nosnými odrĤdami pro SvaÚnor 2017 | 57
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VinaĜství Dufek

toboĜice-MistĜín ale zĤstávají Ryzlink
rýnský a Ryzlink vlašský, Rulandské
bílé a modré. HojnČ je zde zastoupeno
i Veltlínské zelené, Frankovka, Portugal modrý a z novČjších odrĤd Muškát
moravský a Zweigeltrebe. Navíc se stále
více objevují ještČ nedávno opomíjené
odrĤdy Neuburské a Sylvánské zelené.
Vzhledem k místnímu terroir, klimatu a pĤdnímu pro¿lu je volba pĤvodních odrĤd na místČ. SvatoboĜice-MistĜín leží na území, které náleží
k tzv. karpatské soustavČ, vytvoĜené
alpinským vrásnČním ve tĜetihorách.
PĜesnČji k pásu vnČjších západních
Karpat, táhnoucímu se témČĜ od VídnČ
pĜes Pálavu, Vrbici, ýejkovice, Kyjov
až k BeskydĤm. Z hlediska geomorfologického þlenČní leží SvatoboĜice-MistĜín na VídeĖské pánvi. Ta se pĜi
opakovaných záplavách tĜetihorním
StĜedozemním moĜem bČhem neogénu zaplnila mohutnými usazeninami.
Vrstvy nejsou zvrásnČny, na svém podloží leží horizontálnČ. Nalezneme zde
pĜevážnČ jíly, písky a štČrky. NejvČtší
plošné rozšíĜení zde mají sedimenty
panonu. Jeho spodní þást tvoĜí prachovité písky, uprostĜed tČchto vrstev
jsou vyvinuty uhelnaté jíly s lignitem.
ýást zastupují i svČtlé prachovité pís58 | WINE & Degustation

ky (prašnice). Ve vyšší þásti panonu
pĜevažují svČtle šedé, zelenavČ šedé
a modrošedé prachovité jíly.
Podnební podmínky vyplývají pĜedevším ze zemČpisné polohy. PĜevažují
západní vČtry, zpĤsobující mírná letní
i zimní období. ýasté jsou i prĤniky
výraznČ teplých vln z jihovýchodu.
PĤsobení studeného baltského podnebí
z opaþnČ strany pak výraznČ znesnadĖují ChĜiby a Ždánský les. PĜíhodnost
klimatických podmínek pro pČstování
révy vinné je dána vysokou prĤmČrnou
roþní teplotou i celkovým množstvím
sluneþního svitu. Množství srážek je
zde, stejnČ jako v jiných oblastech
na jihu Moravy, mírnČ podprĤmČrné,
prĤmČrná roþní teplota se dlouhodobČ
drží okolo 10,5 stupnČ.

Ve SvatoboĜickém sklípku
Prvním vinaĜstvím, které ve SvatoboĜicích-MistĜínČ v novodobé historii
vzniklo, je VinaĜství Dufek. Navázalo
tak na rodinnou tradici už z roku 1824.
Navíc se kromČ vybudování samotného vinaĜství a penzionu podaĜilo Josefu Dufkovi zrekonstruovat i pĤvodní
historické sklepy z 16. století. Jedním
z dĤležitých krokĤ byl výbČr vhodných

poloh pro vinice. „Už od zaþátku nám
bylo jasné, že se musíme soustĜedit
na výsadbu vlastních vinic. Dlouho
jsme hrozny rĤznČ nakupovali, ale výkyvy v dodávkách, a hlavnČ ne úplnČ
odpovídající nabídka odrĤd nás jasnČ
smČĜovaly k poĜízení vlastních vinic.
HodnČ jsem se tehdy rozhodoval a hledal vhodná místa k nákupu pozemkĤ.
Nakonec až v roce 2003 jsme vysázeli
prvních 7 hektarĤ v trati Tabule a v té
dobČ vlastnČ vinaĜství i poĜádnČ vzniklo.“ Pak už vše šlo jako po drátku. VinaĜství se zaþíná zúþastĖovat soutČží
a výstav, sbírá první vavĜíny, poptávka
roste. Z tohoto dĤvodu jsou následnČ vysázeny další 2 ha v trati ýtvrtky
a v roce 2012 dochází ke skoupení
všech vinic bývalého družstva v trati
Tabule. V r. 2014 následuje výsadba
9 ha v trati Hušpera a v r. 2015 dalších
3 ha v téže trati. Završením je výsadba
v trati Tabule v r. 2016, a to o výmČĜe 12 ha. Celková plocha þítá 46 ha.
PĜevážná expozice je jižní, þást pak jihovýchodní se svažitostí od 5 do 20 %
a nadmoĜskou výškou od 180 do 220 m
nad moĜem. Složení pĤdy je pĜevážnČ hlinitopísþité, v nČkterých þástech
s þernozemí protkanou žlutými a zelenými jíly.

Zimní vinice Tomáše Strýþka

Dnes je vinaĜství Dufek jedno z nejvČtších a nejznámČjších v širém okolí.
Celá výroba probíhá zatím v nerezovém
programu, zrání þervených vín pak v dĜevČných sudech. Do budoucna se chce ale
Jožka mnohem více soustĜedit na práci se
dĜevem. „Není nad bílé víno z velkého
sudu, dlouho míchané na kvasnicích. Zatím ale bojujeme s prostorem, velké sudy

zatím není kam dát, a také množstvím
rĤzných malých šarží. Každou jednotlivou traĢ zpracováváme samostatnČ a pro
vznikající vína se snažíme hledat tu nejlepší polohu. Do budoucna dojde k urþité
redukci a zjednodušení,“ vysvČtluje mi
Jožka bČhem ochutnávky ve sklepČ, kde
pijeme už asi tĜetí Ryzlink rýnský. Za posledních nČkolik let je u nČj vidČt velký

posun v kvalitČ a hlavnČ pĜístupu k výrobČ vína. „HodnČ mi daly naše cesty po vinaĜském zahraniþí, Rakousku, Slovinsku
a samozĜejmČ Francii. ýlovČk najednou
zjišĢuje, jak to doopravdy s tím terroir je
a že opravdu nejsme pupek svČta. ZmČny
jsou samozĜejmČ pomalé, vždy tČ limitují ¿nance a také zákazníci jsou na nČco
zvyklí a vyvíjejí se pomaleji.“ PosledInzerce

VÍNA Z POUZDŘANSKÉ STEPI
ČESKÁ 51, POUZDŘANY | HLOUBĚTÍNSKÁ 1, PRAHA 9 | www.kolby.cz
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ní velkou novinkou vinaĜství je od roku
2013 výroba odrĤdových sektĤ s tradiþním kvašením v láhvi po dobu 18 mČsícĤ.
Díky šíĜi portfolia vinaĜství Dufek
zde mĤžete bČhem návštČvy na jednom místČ ochutnat rĤzné odrĤdy
z rĤzných vinic, a udČlat si tak nejlepší
pĜedstavu o místním podloží a viniþních polohách. KromČ výše zmínČného základu kĜemitopísþitých pĤd jsou
zde totiž nČkteré vinice velmi bohaté
na obsah vápenatých složek vzniklých
z ulit moĜských plžĤ. To se pak projevuje ve vínech ojedinČlými tóninami,
z nichž nelze nejmenovat skoĜicové
složky u Portugalu, meruĖkovo-lipový slaný podtext u rýĖákĤ, nenapodobitelnou chuĢ smetanky lékaĜské
(pampelišky) u Zweigeltrebe þi limetkové tóny v Muškátu. Netypické je
Veltlínské zelené se svým sauvignonovým štychem a mandlovou dochutí,
s jejíž obdobou se setkáváme u pálavských veltlínĤ. NejzajímavČjší je pro
mne ale ochutnávka místních RyzlinkĤ vlašských z vinice pĜes 45 let staré.
Ta byla velmi citlivČ revitalizována
z dĤvodu zachování jedineþnosti a autenticity pĤvodnČ vysázených klonĤ.
Pro mne, þlovČka odkojeného víny
z Pálavy, opravdu velké pĜekvapení.
Vyhlášenost okolních vlašákĤ však
potvrzuje i volba posledního šampiona Salonu vín Ryzlinku vlašského ze
60 | WINE & Degustation

Zámeckého vinaĜství Bzenec pocházejícího z vedlejší obce Hovorany.
I Jožka se mĤže pochlubit výraznými
úspČchy svých vín pĜedevším na mezinárodních soutČžích. Za nejdĤležitČjší považuje umístČní svých vín
v knize „1000 Vins du Monde“, kde
bodoval už po páté.

SvatoboĜiþtí bratĜi ŠĢastní
Druhým vinaĜstvím v obci je vinaĜství U ŠĢastných, které spravují bratĜi Jan a Radek ŠĢastní. Oba vyrĤstali
ve vinohradČ, vinaĜina je s jejich rodinou úzce spjatá už vícero generací.
StejnČ jako pohostinství. Jejich dČd
František už v roce 1921 koupil místní
hospodu, a rozšíĜil tak rodinné podnikání. Po revoluci se postupnČ bratrĤm
ŠĢastným podaĜilo zrekonstruovat celý
pĤvodní objekt a vybudovat zde pĜíjemný penzion a restauraci. SpoleþnČ
s tím obnovili i vinaĜskou tradici rodiny. Dnes produkují okolo 20 000 láhví
roþnČ. VČtšinu vín prodají pĜímo ze
dvora jak ve vlastní restauraci, tak návštČvníkĤm penzionu þi vracejícím se
privátním klientĤm. Nedílnou souþástí
jsou i dlouholeté zakázky šité na míru
pro ¿remní klientelu. Vyrábí zde pĜímá, þistá, nekomplikovaná vína urþená
pro širokou veĜejnost. S mnohými víny
také získávají ocenČní na tuzemských

soutČžích, pĜedevším Vinum Juvenale
nebo TOP 77. V roce 2015 došlo k dosazení jednoho hektaru vinic tak, aby
se snížila závislost na nákupu hroznĤ a jednotlivé odrĤdové partie bylo
možné doplnit na potĜebné množství.
SpoleþnČ s dalšími místními vinaĜi se
bratĜi ŠĢastní velmi aktivnČ angažují
v místním sdružení vinaĜĤ a také poĜádají v penzionu rĤzné degustace a vinaĜské akce.

Beþky u Tomáše
Posledním navštíveným vinaĜem byl
mĤj další dlouholetý kamarád Tomáš
Strýþek. PodobnČ jako ostatní místní malovinaĜi vyrábí svá vína doma
ve sklepČ pod rodinným domem. Vždy
si tu pĜipadám jak u svého strýce, který
„malovinaĜí“ v Újezdu u Brna. Takže
jako doma. Tomáš peþuje takĜka o celý
hektar vlastních vinic, soustĜedí se ale
dĤslednČ na místní klasické odrĤdy,
kterým nejvíce vČĜí. O vinaĜství v oblasti Kyjova se navíc již delší dobu podrobnČ zajímá a považuje okolní terroir
za unikátní. „Až v posledních letech
na to pĜicházejí i místní vinaĜi. DĜíve
byli skoro všichni drženi pod pomyslnou pokliþkou a s pĜíchodem nových
technologií, Ĝízeného kvašení, enzymĤ,
nerezĤ a selektovaných kvasinek se jakoby nemohli nabažit všech tČch ob-

jevených možností. ChtČli dČlat ještČ
výraznČjší a zajímavČjší vína, nové odrĤdy. DĜíve zde byly v okolí skoro všude samé vlašáky, novČ se sázelo snad
celé spektrum, vþetnČ rĤzných piwi odrĤd. PostupnČ se ale zaþalo zjišĢovat,
že nČkteré odrĤdy a postupy sem nepatĜí a vinaĜi se vrací ke svým poþátkĤm.
Že tĜeba ty vlašáky sem opravdu patĜí
a mají své opodstatnČní. Když jsem
byl pĜed pár dny na Znojemsku, hned
jsem byl rád, že jsem kdysi nepodlehl pokušení vysázet zde ve SvatoboĜicích Sauvignon.“ V roþníku 2016 již
Tomáš zpracovává panenskou úrodu
z vlastních novČ vysázených vinic, postavených na burgundských odrĤdách
a Ryzlinku rýnském.
K výrobČ vína pĜistupuje velmi šetrnČ a snaží se nechávat vínĤm pĜirozený prostor k vývoji. PČstuje si
dokonce svoje vlastní kvasinky. Díky
minimálním zásahĤm a dlouhé práci s kalicími þásticemi tak jeho vína
reprezentují velmi dobĜe charakter
okolních svahĤ. Jen je škoda, že je
jejich tak málo, Tomáš vyrobí roþnČ okolo dvou tisíc litrĤ. ZvČtšovat
a rozšiĜovat však nechce. „Když to
nedČláš pro byznys, mĤžeš pĜekraþovat hranice, více si hrát. Obchod
tČ vždycky svazuje, ustupuješ zákazníkĤm. Takto jsem ve sklepČ svým
pánem, a když nČco pokazím, tak se
vlastnČ nic nestane. A nemusím pĜemýšlet nad tím, co se mi vyplatí, þi
nevyplatí.“ K vinaĜení vedl Tomáše
už od raného dČtství jeho otec. Vždy
pomáhal ve sklepČ, umýval demižony, chodil pracovat do vinice. PodobnČ jako mnoho dalších vinaĜĤ už
tehdy poznal, kolik práce to všechno
okolo vína stojí. A i když ho dnes živí
nČco jiného, láska k vínu a pokora mu
zĤstává. Bez pokory totiž ta opravdová vína nevznikají.
Te x t : M a r t i n P r o c h á z k a
F o t o : M a r t i n P r o c h á z k a , Vi n aĜs tv í
Dufek , Vi n aĜ st v í U Š Ģ a s tn ý c h ,
Tomá š St r ýþe k

Ryzlink rýnský 2013, pozdní sbČr, suché,
VinaĜství Dufek, SvatoboĜice-MistĜín – vinice Tabule
Velmi pĜíjemné þisté odrĤdové víno. Víno má zlatavou stĜednČ výraznou barvu. Ovocné
vĤnČ s tóny þerstvých merunČk, broskví a kvČtĤ, s pikantním minerálním nádechem.
V chuti je víno stĜednČ plné, s krásnou kyselinkou, odpovídající roþníku 2013. StĜednČ
dlouhý závČr, podpoĜený minerálními tóny a výraznou ovocností.

Sekt Ryzlink vlašský 2013, extra brut,
VinaĜství Dufek, SvatoboĜice-MistĜín – vinice Tabule
Velmi pČkný suchý sekt s minerálním výrazem. PĜíjemné jemné, dlouhotrvající perlení.
Velmi suchý sekt s výrazným minerálním podtónem, v aromatice svČží, ovocný, s tóny
citrusĤ, v dochuti stĜednČ dlouhý. Velmi charakterní víno, typický odrĤdový sekt.

Dornfelder 2015, jakostní odrĤdové víno, suché,
VinaĜství U ŠĢastných, SvatoboĜice-MistĜín
Typický odrĤdový Dornfelder. Tmavá rubínová barva, plností odpovídající teplejšímu roþníku. Na vĤni plné tóny tmavého ovoce, brusinkové marmelády. ChuĢ výrazná
a pĜíjemnČ hladká, s lehkou ovocnou kyselinkou. StĜednČ plný závČr.

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,

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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Svatovavřinecké
Svatovavřinecké má na našich vinicích dlouhou tradici a je dosud nejpěstovanější tuzemskou
modrou odrůdou. Umí dávat hrozny pro velmi zajímavá, osobitá a stylová vína, jak koneckonců
dokazují i vína se svěží kyselinou, která jsou velmi dobře využitelná v gastronomii.

I

pĜes souþasné možnosti metody genetické analýzy není
pĤvod SvatovavĜineckého zcela objasnČn. Podle vČtšinového názoru je pĤvodem z Francie, kde vzniklo spontánním kĜížením odrĤdy Pinot Noir a zatím neznámého partnera
a odkud se rozšíĜilo nČkdy kolem poloviny 19. století do Rakouska a NČmecka. Dlouho se mluvilo i o pĜíbuznosti s burgundskými odrĤdami. NejvČtší plochy vinic jsou SvatovavĜineckým osázeny právČ v ýeské republice. PĜestože dochází
k postupnému snižování tČchto ploch, je SvatovavĜinecké stále naší nejrozšíĜenČjší modrou odrĤdou a dnes zaujímá zhruba
8 % tuzemských vinic.
SvatovavĜinecké se u nás zaþalo vysazovat kolem roku
1900 a do Státní odrĤdové knihy bylo zapsáno v roce 1941.
OdrĤdČ se dobĜe daĜí i v chudších, písþitých a štČrkovitých
pĤdách, hrozny jsou pomČrnČ velké a dobĜe vyzrálé, jsou
sytČ modré až þernomodré barvy.

62 | WINE & Degustation

Naše vína vyrábČná z této odrĤdy jsou charakteristická a mají
své jasné speci¿kum vín ze severních oblastí pČstování révy vinné.
MilovníkĤm jižních þervených vín mohou vína vyrobená i z dobĜe
vyzrálých hroznĤ chutnat až pĜíliš drsnČ, s vyšší kyselinou a výrazným tĜíslem. Aromata pĜipomínají tĜešnČ, višnČ a þervený rybíz,
delším ležením na sudech a v láhvi se však drsnost vytrácí a víno
získává pĜíjemnou vĤni, harmonii a hladší plnou chuĢ.
Test vín byl tentokráte velmi zajímavý a kvalitativní úroveĖ
dodaných vzorkĤ znaþnČ rozdílná. Na jednu stranu jsme mČli
možnost ochutnat opravdu velmi pĜíjemná a pro odrĤdu i naše
oblasti typická vína, na druhou stranu jsme hodnotili i velké
množství prĤmČrných a podprĤmČrných vzorkĤ. Pokud si tedy
jako konzumenti chcete ochutnat z odrĤdy SvatovavĜinecké
opravdu velmi dobré víno, je tĜeba peþlivČ vybírat.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Vítěz Grand testu
SILVER

GOLD

Ludvik, Svätovavrinecké 2015,
výber z hrozna, suché, Modranský
vinohradnícky rajón D.S.C.
RubínovČ þervená barva s širším cihlovým
meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je výrazná
po zrání v dĜevČném sudu, s tóny þokolády, pražené
kávy a zralého lesního ovoce. ChuĢ je plnČjší,
s mírnou dominancí dĜeva a lékoĜice. Delší závČr.

RoštČná na grilu

bodů

cena 7,20 EUR

TEST

www.vinoludvik.sk

Vinařství Sedláček Kurdějov,
Svatovavřinecké 2015,
moravské zemské víno, suché
TmavČ þervená barva s korálovými odlesky a užším svČtlejším meniskem. VĤnČ je þistá, intenzivní,
s tóny koĜení a drobného bobulového ovoce, brusinek a pĜíjemným podtónem zralých višní. StĜednČ
dlouhý závČr.

Dušené hovČzí
s bramborovými noky

BRONZE

G

84,33

R A ND

84,17

SILVER

Habánské sklepy,
Svatovavřinecké 2011, pozdní
sběr, suché, Brumovice, Světlý
TmavČ þervená barva s šarlatovými odlesky
a úzkým cihlovým meniskem, vysoká viskozita.
VĤnČ je þistá, intenzivní, s nádechem sladkého
koĜení a dĜeva, s pĜíjemnými tóny sušených švestek, vlašských oĜechĤ a þerných moruší. ChuĢ
je plnČjší, šĢavnatá, s velmi dobrou ovocností
a pikantní kyselinou. Dlouhý závČr.
MuÀoní hĜbet

bodů

84,17
bodů

cena 150 Kč

cena 190 Kč

www.vinarstvikvalitne.cz

www.bohemiasekt.cz

Víno Mikulov, Sommelier Club,
Svatovavřinecké 2011, pozdní
sběr, suché

Petr Kočařík, Svatovavřinecké
2015, moravské zemské víno,
suché

TemnČ rubínová barva s úzkým cihlovým meniskem, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší, koĜenitá, s nádechem þerveného rybízu,
ostružin a nového koĜení. ChuĢ je stĜednČ plná,
se stĜednČ intenzivní tĜíslovinou. StĜednČ dlouhý
závČr.

TmavČ þervená barva s rubínovými odlesky a užším svČtlejším meniskem, dobrá viskozita. StĜednČ intenzivní vĤnČ, pĜipomínající trnky, višnČ
a borĤvky. Pikantní chuĢ s koĜenitou tĜíslovinou
a hĜejivým alkoholem. StĜednČ dlouhý závČr.

Svíþková Stroganoff

84

ŽiváĖská peþenČ

bodů

82,5
bodů

cena 139 Kč

cena 250 Kč

www.bohemiasekt.cz

www.autentiste.cz
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Svatovavřinecké
Zleva: Michal Procházka – sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino e Cuore),
Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ, Martina
Riel-Salvatore – nezávislá degustátorka, Richard Süss – Ĝeditel
(VinaĜství Trávníþek & KoĜínek), Tomáš Dominec – degustátor
(Dominec & spol.), Vít Hepnar – sommelier (Gourmet Services)

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Vinograf
Senovážné nám. 978/23, Praha 1,
Tel.: +420 214 214 681
www.vinograf.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Doporuþení pro konzumaci
v
víno
k okamžité
konzumaci
k

víno
v
s potenciálem
p
2 až 5 let
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ví
víno
urþené
u
ur
r
k uložení

ideální
kombinace

Slovanský dům
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Vít Sedláček, Svatovavřinecké
2012, pozdní sběr, suché

Jan Plaček, Svatovavřinecké
2015, jakostní, suché

RubínovČ tmavá barva s užším svČtlejším meniskem a dobrá viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší, s nádechem þervených bobulovitých plodĤ, sladkého
koĜení a peckovin. ChuĢ je stĜednČ plná, s vyšším
podílem ovocné kyseliny a pikantní koĜenitostí.
StĜednČ dlouhý závČr.

TmavČ þervená barva s ¿alovými odlesky a úzkým
svČtlým meniskem, vyšší viskozita. VĤnČ je þistá,
výraznČjší, s nádechem koĜení, dĜeva, peckovin
a sušeného lesního ovoce. ChuĢ je plnČjší, živá,
šĢavnatá, s tóny pĜipomínajícími zralé lesní ovoce
a pikantní koĜení. Delší závČr.

Zabíjaþkové kroupové
jelítko s þerstvým chlebem

82,17

Uzený hovČzí jazyk
s kĜenovou pČnou

bodů

82
bodů

cena 137 Kč

cena 228 Kč

www.vinoplacek.cz

www.vinosedlacek.cz

Vinařství U Kapličky,
Selection, Svatovavřinecké 2015,
pozdní sběr, suché, Zaječí,
U Kapličky

Jan Plaček, Svatovavřinecké 2015,
pozdní sběr, suché

81,17

81,17

bodů

bodů

cena 159 Kč

cena 202 Kč

w w w. v i n a r s t v i u k a p l i c k y.c z

www.vinoplacek.cz

Vít Sedláček, Svatovavřinecké
2011, pozdní sběr, suché

Rodinné vinařství Jedlička &
Novák, Svatovavřinecké 2009,
pozdní sběr, suché, Bořetice,
Čtvrtě

80,5

80,5

bodů

bodů

cena 392 Kč

cena 205 Kč

www.vinose dla c e k.c z

w w w. v i n o b o r e t i c e . c z

Znovín Znojmo, Svatovavřinecké
2015, pozdní sběr, suché, Šatov,
Na Vinici

Znovín Znojmo, Svatovavřinecké
2013, jakostní, suché, Strachotice,
Dívčí vrch

80,33

80,17

bodů

bodů

cena 140 Kč

cena 95 Kč

www.z novin.c z

www.znovin.cz
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Vladimír Valenta,
Svätovavrinecké 2012, akostné,
suché, Nitrianska vinohradnícka
oblasť D.S.C.

Vít Sedláček, Svatovavřinecké
2009, jakostní, suché

80

79,5

bodů

bodů

cena 5,40 EUR

cena 349 Kč

www.vinova le nta .sk

www.vinos edlacek.cz

Tradiční rodinné vinařství
Novák, Svatovavřinecké 2015,
pozdní sběr, suché, Bořetice,
Čtvrtě

Chateau Mělník, Svatovařinecké
2015, české zemské víno, suché

79,33

79

bodů

bodů

cena 180 Kč

cena 360 Kč

www.skle punova ku.c z

www.lobkowicz-melnik. cz

Rodinné vinařství Jedlička,
Svatovavřinecké 2015,
pozdní sběr, suché, Bořetice

G

R A ND

79
bodů

cena 195 Kč
w w w. v i n o b o r e t i c e . c z
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TEST

15.
21.–22. 4. 2017

Vina2ské Litom02ice – jedna z nejv0tších výstav s vina2skou tématikou na území -R. Výstavy se
ú.astní n0kolik desítek vina25 p2edevším z -ech a Moravy, ale i ze zahrani.í, kte2í se p2edstavují
p2i degustacích na svých výstavních stáncích.
Výstava se koná pod záštitou Prezidenta -R Miloše Zemana, pedsedy Senátu Parlamentu R,
ministra zem0d0lství -R, hejtmana Ústeckého kraje, prezidenta Agrární komory -R.
Champion výstavy obdrží ocen0ní prezidenta -R - prezidentský pohár.
Výstava se každoro.n0 t0ší velkému zájmu návšt0vník5.
Tradi.ní bude i sobotní doprovodný program výstavy – “Víno a zdraví” a “Víno a pokrmy.”
MĚSTO ŽATEC

www.ortopedicke-centrum.cz
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osobnosti v obchodu s vínem

Karel a Tereza Němečkovi

VinoVinoVino

Společnost VinoVinoVino, kterou vlastní manželé Němečkovi, lze v posledních dvou letech
na tuzemském trhu s vínem stále hůře přehlédnout. Oba mají svůj vlastní úspěšný business, ale
tvrdí, že nechtějí podnikat s vínem jen z důvodu osobního nadšení. Přesto by prý nedováželi
nic, co sami nepijí. Trvají na tom, že za vším stojí týmový duch a práce vinařů, ale pořád
připomínají spíše rodinnou ﬁrmu. Vloni přivezli na tři dny do Prahy 30 špičkových vinařů
a uspořádali s nimi prestižní degustace a gala dinner. Den předtím stihli zorganizovat za účasti
světových odborníků a médií test 120 let starého vinného pokladu na zámku Bečov. Většinu
jejich portfolia odebírá vysoká gastronomie. Na podzim otevřeli ve spolupráci s barmanskou
legendou Michalem Tretterem obchod v srdci Prahy a nás by zajímalo, co mají v plánu dál.

O spoleþnosti VinoVinoVino je v posledních letech stále více slyšet. Popsali
byste historii, a co vás pĜivedlo ke spoleþnému podnikání v obchodu s vínem?

cesta do Burgundska a s ní pĜišel i zámČr
pĜinést na þeský trh nČco nového, nebo
obnovit dovoz vín, která na þeském trhu
byla, ale postupem þasu jejich dovoz ustal.

Karel: Naše spoleþná cesta v oboru s vínem zaþala pĜed sedmi lety, kdy Tereza
spoluorganizovala tehdy první novodobý
ples v opeĜe a my jsme se stali generálním
dodavatelem vína. Následovala spoleþná

Tereza: Jedním z hlavních impulzĤ byl
na zaþátku naší spolupráce urþitČ náš
investiþní vstup do vinaĜství Patrick Piuze v Chablis. Dnes patĜí tento mladý
Kanaćan mezi ty nejlepší vinaĜe v regi-
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onu, ale pĜed šesti lety jej znalo jen nČkolik málo znalcĤ. Naše investice však
byla sázkou na jistotu. VČĜili jsme, že
jeho pĜístup k terroiru v Chablis a osobitý styl vini¿kace jsou budoucností
Chablis ve vysoké gastronomii, a svČtový úspČch vinaĜství nám dnes dává
za pravdu. I v ýeské republice je pro
nás Maison Patrick Piuze stále základním kamenem našeho portfolia.

Jak dnes tedy vaše porfolio vypadá
a v þem vidíte svou odlišnost od jiných
dovozcĤ vína do ýR?
Tereza: PĜekvapivČ jsme s výbČrem vinaĜĤ nepokraþovali ihned ve Francii, ale
s ohledem na tehdy poþínající pĜátelství
s rodinou Tement z jižního Štýrska jsme
zaþali také v Rakousku. Postupem nČkolika let jsme získali exkluzivitu na dovoz
od dvanácti špiþkových rakouských vinaĜĤ. Rakouská vína jsou v naší zemi velice
populární, a kdo hledá kvalitu, ale þasto
i velmi rozumnou cenu za kvalitu v kombinaci s naší gastronomií, ocení k nedČlnímu Ĝízku svČží a šĢavnatý veltlín z Wachau
nebo Weinviertelu. Jednu dobu jsme jako
podtitulek našeho loga používali slogan
„Stálice a stoupající hvČzdy“. Snad proto
nabízíme vína klasických ikon, jakými
jsou Knoll, Prager nebo Kracher, ale ještČ
vČtší radost nám dČlají právČ ty stoupající
hvČzdy, jako Ingrid Groiss, Martin Muthenthaler nebo špiþkový Peter Veyder-Malberg. Rakouští vinaĜi pČstující riesling
þasto hledají inspiraci v NČmecku, proto
bylo þasem pĜirozené obrátit se i do NČmecka, kde jsou našimi vinaĜi Wittmann,
Christmann, Georg Breuer a Van Volxem.
Karel: PĜestože v naší zemi dnes dováží
víno skoro každý a každý je pĜesvČdþen,
že právČ on dováží to nejlepší, je cesta
od dobrého k vynikajícímu velmi dlouhá.
Realitou je, že nejvyšší gastronomie si vybírá obvykle nejlepší vína a kvalitní portfolio vinaĜĤ je základ. Zaujmout ale zkušeného sommeliera ve špiþkové restauraci není
lehké a na tom stojí práce našeho týmu
obchodníkĤ. Oni jsou hlavním stavebním
pilíĜem naší ¿rmy. Od zaþátku jsem si uvČdomoval, že nadšení pro víno je na zaþátku
krásný motiv k tomu založit pĜitažlivý business, ale já jsem se zkušenostmi ze svého
pĤvodního podnikání chtČl od zaþátku pĜistupovat k obchodu s vínem profesionálnČ.
I prodej vína je ¿rma a ta musí mít jasný
plán, pravidla a vnitĜní strukturu, od úþetnictví až po logistiku. Na konci vždycky
stojí spokojený zákazník, který chce své
zboží dostat vþas a kterého nezajímá, že
objednané víno právČ nemáte, protože
jste nehlídali skladové zásoby, nebo vám
jej vinaĜ z nČjakého dĤvodu právČ nechce
prodat. Dnes jsou hlavními pĜedstaviteli
naší nabídky pĜedevším francouzští vinaĜi
z údolí Cote d´Or, jako Jean Marc Boillot,

Domaine Trapet, Arnaud Ente nebo souþasná superstar Maxime Cheurlin z vinaĜství Georges Noëllat. StejnČ jako poslednČ
jmenovaného se snažíme naše vinaĜe zvát
k nám a seznamovat je s jejich klienty.
Jak vinaĜe do svého portfolia vybíráte?
Tereza: Máme krédo, že prodáváme jen
víno, které sami pijeme. VČtšinu dveĜí
nám otevĜeli kamarádi a známí ze zahraniþí. Ve francouzských regionech je
doporuþení a znalost jazyka nutnou podmínkou. ZároveĖ sami dbáme na dosažení výhradní spolupráce, která je na našem
malém trhu nutností.
Karel: Hlavními kritérii jsou kvalita a práce vinaĜe na vinici a ve sklepČ. Chceme
vinaĜe, jejichž vína odráží terroir a která
mají potenciál k archivaci. Nabízíme Château Haut Brion i malé pČstitele z Champagne, tedy vinaĜství v rodinném domku,
které své Ĝádky obhospodaĜuje konČm, ale
i zámky s traktory. VČtšina našich vinaĜĤ
dodržuje pĜírodní postupy a nabízí vína organická a biodynamická, ale zdĤrazĖuji, že
žádná ¿lozo¿e pro nás není kritériem výbČru. Tím je jen krédo vinaĜe a kvalita vína.
V uplynulém roce jste zároveĖ zviditelnili technologii Coravin.
Karel: Špiþková vína, u nichž se þasto
odráží i cena, není jednoduché zpĜístupnit
všem milovníkĤm vína. Ceny nČkterých
láhví jsou prostČ od zaþátku nastaveny
na vysokou úroveĖ. Mnoho zákazníkĤ by
rádo ochutnalo výjimeþné Ĝady vín. Coravin je v tom velkým pomocníkem. A stále
rozšiĜující se síĢ vinných barĤ a restaurací, které jej používají, takovou degustaci
umožĖuje. S touto unikátní technologií nás
seznámil kamarád, který je francouzským
maître sommelierem, a já Coravin dostal
od Terezy zanedlouho k narozeninám. Trvalo více než rok, než jsme ¿rmu Coravin
pĜesvČdþili, aby poupravila plány a zaĜadila
ýeskou republiku do distribuþní sítČ, aniž
by mČli zemČ bývalé východní Evropy
v plánu. Od té doby jsme pĜesvČdþili vČtšinu þeské odborné veĜejnosti o šetrnosti, þasové udržitelnosti a na neposledním
místČ také ekonomické výhodnosti této
technologie. Souþasným trendem je víno
poznávat, ochutnat nČkolik rĤzných sklenic
za veþer a dĤraz je kladen spíše na kvalitu

degustace než kvantitu spotĜeby, což vám
Coravin umožní i u vás doma. Obrovským
úspČchem celosvČtového významu pak
byla degustace pĜes 120 let starých vín
na zámku Beþov nad Teplou za úþasti svČtových odborníkĤ a médií. Zpráva o kvalitČ
nalezených vzácných vín se okamžitČ rozšíĜila do celého svČta a cena vín okamžitČ
nČkolikanásobnČ stoupla na souþasné þtyĜi
miliony eur. Bez Coravinu by k takovému
testu nemohlo nikdy dojít. Naším dalším
doplĖkem sortimentu je urþitČ sklo Zalto,
jehož majitelé hledali na þeském trhu rozšíĜení prodeje a zvýšení reprezentace. To se
nám za loĖský rok podaĜilo. Oba produkty,
jak sklo Zalto, tak Coravin, jsou jedineþné
a to nám umožĖuje se soustĜedit na jejich
prodej a nerozptylovat se pĜípadným konkurenþním bojem.
Co plánujete do budoucna?
Karel
V uplynulém roce jsme otevĜeli obchod
v centru Prahy na Kozím plácku a pĜestČhovali se do nových prostor v pražském
Braníku, kde hluboké pivovarské sklepy
poskytují ideální podmínky pro skladování vína. A právČ dlouhodobé skladování je už nikoli naší budoucností, ale spíše
souþasností. Snažíme se prodávat vína
v jejich láhvové zralosti, což pĜi obvyklém
nákupu nových roþníkĤ vyžaduje možnost
nČkolikaleté archivace. KromČ nČmeckých
rieslingĤ, které dosahují odpovídajícího
vývoje po nČkolika letech v láhvi, nabízíme i nČkolikaleté vertikály rakouských
a francouzských vín. Letos se ještČ více
než dĜíve chceme vČnovat propagaci našeho širokého portfolia „growers“ (pČstitelĤ,
pozn. redakce) ze Champagne, které získává stále vČtší množství pĜíznivcĤ. Na jaro
2017 máme kalendáĜ plný naplánovaných
degustací i návštČv vinaĜĤ.
Tereza
V uplynulých letech jsme mČli to štČstí,
že nás pĜátelé pozvali na akce La Pauleé
v Meursaultu i rĤznČ po svČtČ. Získali jsme registrace pro ýR a nyní máme
ambici tuto oslavu francouzské, a pĜedevším burgundské vinné kultury pĜivézt
i do Prahy. Myslím, že fanoušci našich
vín se mají letos od nás na co tČšit.
Te x t : M i c h a l Š e t k a
F o t o : a r c h i v Vi n o Vi n o Vi n o
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Snoubení
pokrmů a nápojů

V lletošním
etoš
tošním roce se budeme setká
setkávat
at vee fascinujícím ssvětě
ětě snoubení pokrmů
a nápojů. Náš seriál zahájíme všeobecným úvodem a základními pravidly a principy
snoubení. V dalších dílech se budeme zabývat konkrétními pokrmy, delikatesami,
gastronomickými specialitami a jejich vhodným párováním s nápoji. Věnovat se
budeme čokoládě, chřestu, ústřicím, kaviáru, foie gras, šunkám či zvěřině a jejich
kombinacím s nápoji. Zmíníme tradiční i netradiční snoubení a řeč bude nejen o víně,
ale i o dalších nápojích, které je možné v zážitkové gastronomii použít.

Základy snoubení

S

noubení pokrmĤ a nápojĤ patĜí mezi základní znalosti sommeliera a vČtšina hostĤ restaurací oþekává,
že jim profesionál doporuþí nejvhodnČjší kombinaci vína þi jiného nápoje s objednaným menu.
Základem snoubení je rovnováha mezi pokrmem a nápojem, která by mČla vytváĜet soulad, tedy komplexní
a vyvážený dojem, pĜi respektování chuĢové i aromatické
intenzity pokrmu a vína. Pro snoubení je možné využít
každé kvalitní víno, avšak ne každá potravina je vhodná
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pro párování s vínem. Mezi problematické potraviny patĜí
þerstvý þesnek, cibule, pórek. DlouhodobČ provČĜené jsou
z tohoto pohledu regionální kombinace, kdy se regionální
vína velmi dobĜe snoubí s regionálními pokrmy. Klasickým pĜíkladem jsou kombinace vín a sýrĤ z jedné oblasti. PĜi vytváĜení kombinace pokrmu s vínem je dobré mít
na pamČti, že mĤže existovat i nČkolik možností a s jedním chodem lze úspČšnČ párovat rĤzná vína; jako dobrý
pĜíklad mĤžeme uvést tvrdé sýry, ke kterým se hodí vína
šumivá, bílá, rĤžová, þervená i speciální.

Principy snoubení
PĜi vytváĜení vhodných kombinací pokrmĤ a nápojĤ
vycházíme ze dvou základních principĤ – harmonie
a kontrastu.

Harmonie
Harmonie je založena na podobnosti chutí a vĤní,
které se vzájemnČ podporují. Typickým pĜíkladem
jsou sladké nápoje se sladkými pokrmy. Ideálním
partnerem k desertĤm jsou proto ledová nebo slámová vína þi vína vyrobená z bobulí révy vinné napadené ušlechtilou formou plísnČ Botrytis cinerea
– napĜíklad výbČr z cibéb, Sauternes, Barsac, Coteaux-du-Layon, Bonnezeaux, Quarts-de-Chaume,
Monbazillac, Alsace Sélection de Grains Nobles,
Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Tokaji aszú
a další.

Kontrast
Snoubení, které vychází z kontrastu, vás bude fascinovat. Pokrmy a nápoje totiž pĜi vzájemném snoubení
dokážou þasto vykouzlit projev, který byste neþeka-

li. Kontrast je založený na rozdílných chutích nebo
vĤních, jež se vzájemnČ zmírĖují þi vyvažují, ale
pĜesto tvoĜí komplexní celek. PĜíkladem vzájemného
zmírĖování je vyzrálý sýr s ušlechtilou modrou plísní
Roquefort, který má výrazné aroma a v jehož chuti
dominuje slaná a hoĜká, párovaný s vínem s vysokým
obsahem zbytkového cukru, které má pĜitom i pomČrnČ bohatou kyselinu, tomu odpovídá napĜíklad ledové víno. Výsledný efekt je exploze všech základních
chutí v pĜekvapivČ bohaté intenzitČ. ChutČ se vzájemnČ ovlivĖují, aby nakonec vytvoĜily harmonický dojem. Velmi dobĜe se zde zúroþí medovČ ovocná vĤnČ
vína, která dokáže zmírnit pronikavé aroma sýra.
Vzájemné pĤsobení a zjemĖování mĤžeme najít
i ve hmatovém dojmu, jako pĜíklad mĤžeme uvést
maso s vysokým podílem tuku – napĜíklad bĤþek,
který budeme snoubit s þerveným vínem s vysokým
obsahem svíravých tĜíslovin. Tuk zjemní tĜíslovinu
a naopak tĜíslovina sníží pocit tuþnosti na jazyku. Je
to, jako když namažete vrzající panty u dveĜí.

Aspekty snoubení
Na snoubení vína a pokrmĤ budou mít vliv i urþité aspekty, které je dobré si uvČdomit, když budeme chtít vytvoĜit
vyvážené snoubení. Rozmanité vlastnosti vín a pokrmĤ se
budou chovat jako závaží na misce vah. Proto když na misku pokrmu pĜihodíme jedno závaží, nutnČ musíme vyvážit
i stranu druhou, tedy misku vína. DĤležité vlastnosti vín
a pokrmĤ, jež nám mohou pomoci vytvoĜit tu správnou
kombinaci, si pĜedstavíme v následujících odstavcích.

Charakter vína
• Vzhled – barva vína hraje roli pĜi klasickém snoubení –
bílé víno se snoubí s bílým masem, þervené víno se lépe
hodí k masu tmavému, ale existují i výjimky. Dnes jsou
provČĜené, byĢ pro mnohé stále pĜekvapující, i kombinace sladkých bílých vín s hovČzím þi jemných þervených
vín s rybami. Vzhled je nezanedbatelný aspekt, ale ne
nejdĤležitČjší.
• Aroma – vĤnČ je dĤležitá zejména pĜi snoubení aromatických vín a výraznČjších pokrmĤ, napĜíklad Sauvignonu a kozího sýra. Jedná se asi o nejznámČjší, a tedy
vskutku ukázkovou kombinací aromat. Ale ani vĤnČ není
nejdĤležitČjším aspektem snoubení.

• ChuĢ – nejdĤležitČjší aspekt snoubení. Zejména tČlo
vína je dĤležité, ale stranou rozhodnČ nezĤstává ani
cukr, kyselina, tĜíslovina, alkohol a délka vína. Plná,
mohutná vína mĤžeme snoubit s výraznými pokrmy,
naopak jemné pokrmy potĜebují štíhlejší, nepĜíliš výrazná vína.
• Dotek – šumivé víno se velmi dobĜe doplní s krémovými, hustými polévkami. Výrazné tĜísloviny zase mĤže
zjemnit tuþnost nebo olejnatost pokrmu.
• ZávČr – pĜi snoubení nezapomínejte ani na geogra¿cký a ekonomický význam vín. Regionální snoubení
vín a pokrmĤ stejnČ jako párování exkluzivních pokrmĤ
s exkluzivními víny jsou sázkou na jistotu.
V následující tabulce najdete pĜehled vín dle jejich druhu a jejich využití v gastronomii. PĜipomíná vám spíš pĜehled spisovatelĤ a jejich dČl urþený pro pĜípravu k maturitČ? VČĜte, že
ke þtení to opravu není, dejte si praktický úkol a vyzkoušejte se.
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Typy vín

Digestiv Ostatní

RĤžové víno

RĤžové víno

Bílé víno

Šumivé víno

Víno

Druh

Charakteristika

Typické odrĤdy

PĜíklad

Metoda Champenoise
tradiþní metoda druhotné
fermentace v lahvi

Suchost, mineralita, Ĝíznost, ovocnost,
svČžest, šĢavnatá kyselina, roþníková vína
= delikátní zralost

Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, Riesling,
Viura

Champagne, Crémant de Bourgogne,
Crémant de Alsace, Cava, Franciacorta,
Sekt brut

Ostatní šumivá vína sekundární
fermentace v tanku – Charmat

Suchost, ovoce, kvČty, oĜechy, rostliny,
dĜevo, mineralita

Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský,
Zweigeltrebe, Rulandské bílé, Glera

Sekt brut, Prosecco brut, Lambrusco brut

Zbytkový cukr

Sladkost, kandované ovoce, džem, šĢáva

Moscato, Veltlínské zelené, Ryzlink
vlašský, Brachetto, Lambrusco

Moscato d’Asti, Brachetto d’Acqui,
Lambrusco, šumivá vína Sec, Demi Sec,
Doux

Lehké

SvČžest, štíhlé tČlo, delikátní kyselina,
mladost, nižší alkohol

Müller Thurgau, Veltlínské zelené,
Chasselas (Chrupka), Trebbiano, Albariño

Suchá vína z kontinentálních podmínek,
kabinetní víno, Soave, Chablis

StĜednČ plné

Vyšší alkohol a extrakt, delší dochuĢ,
elegantní, harmonické, mladší a stĜednČ
nazrálá vína

Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Verdejo,
Greco, Chenin Blanc, Fiano, Macabeo,
Vernaccia, Vermentino, Aligoté, Marsanne

Moderní styl, dobré roþníky, teplejší
oblasti, pĜívlastková vína – pozdní sbČr,
výbČr z hroznĤ, Chablis Premier Cru

Plné

Bohaté, extrakt, hĜejivý alkohol, opulentní,
dlouhé, zralé hrozny

Pinot Gris (Rulandské šedé), Viognier,
Chardonnay, Semillon

Teplejší, jižní oblasti – pĜívlastková vína –
výbČr z hroznĤ, Bordeaux Blanc, Condrieu

Barrique
fermentace þi zrání v sudu typu
barrique

Typické a speci¿cké aroma i chuĢ –
vanilka, skoĜice, máslo, smetana, vzácné
dĜevo

Chardonnay, Pinot Gris (Rulandské šedé),
Viognier, Semillon

Bourgogne Grand Cru, Bordeaux Cru
Classé, vína „Nového svČta“ – Austrálie,
USA atd.

Aromatické

Intenzivní vĤnČ, ovoce, kvČty, bylinky,
plné, koĜenité, plnČjší aromatická chuĢ

Gewürztraminer (Tramín þervený), Muscat
de Alexandria, Muscat Ottonel, Muškát
moravský, Sauvignon, Pálava

Kontinentální oblasti s výraznČjším
rozdílem denní a noþní teploty, Alsace,
Sancerre, Marlborough

Zbytkový cukr

Sušené ovoce, rozinky, med, vyzrálé plody,
bílé kvČty

Sauvignon, Semillon, Chenin Blanc,
Riesling (Ryzlink rýnský), Ryzlink vlašský,
Pálava

Polosladké, sladké, ledové, slámové víno,
výbČr z cibéb, Sauternes, Tokaj

Suché

Drobné ovoce, maliny, þervený rybíz,
drobné þervené peckoviny, svČžest

Pinot Noir (Rulandské modré), André,
Grenache (Garnacha), Merlot

Tavel, Bardolino Chiaretto, Rioja rosado,
Bordeaux rosé

Zbytkový cukr

Zralé, sušené ovoce, ovocná šĢáva,
zavaĜenina, bublanina, opulentní, šĢavnaté

Zweigeltrebe, Cabernet Sauvignon,
Frankovka, Zinfandel, Shiraz, Pinotage

Polosuché, polosladké, sladké, Rosé
d’Anjou, Cabernet d’Anjou

Lehké

SvČží, lehká, pitelná, mČkká, decentní
tĜíslovina, višnČ, tĜešnČ, paprika, pepĜ

André, Frankovka, Modrý Portugal,
Corvina, Kadarka, Rulandské modré,
Molinara

ChladnČjší oblasti, lokální odrĤdy,
Valpolicella

StĜednČ plné

jemná, koĜenitá, hutná, plnČjší, vyzrálé
lesní ovoce, ostružiny, borĤvky, þerný rybíz

Pinot Noir (Rulandské modré), Gamay,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese,
Zweigeltrebe

Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux, Chianti

Plné

Bohatá vĤnČ, vyzrálé ovoce, ostružiny,
þerný rybíz

Carmenére, Zinfandel, Shiraz, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Merlot

Jižní, teplé oblasti, Languedoc, Argentina,
Chile, Amarone

Barrique

Vyzrálé ovoce, vanilka, skoĜice, vzácné
dĜevo, tabák, káva, þokoláda

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot, Syrah, Pinot Noir (Rulandské
modré)

Bordeaux Cru Classé, Bourgogne Grand
Cru, Bandol, vína „Nového svČta“ –
Austrálie, USA

Forti¿kovaná, likérová,
aromatizovaná vína

VýraznČjší zbytkový cukr, alkohol,
nakládané ovoce, hĜejivost, koĜenitost

Tinta Roriz, Touriga Nacional, Bual (Boal),
Verdelho, Ugni Blanc, Folle Blanche,
Colombard

Porto, Madeira, Marsala, Pineau des
Charentes

Ušlechtilý nápoj, který dĤstojnČ
zakonþí menu

VýraznČjší chuĢ, která napomĤže trávení –
stimuluje žaludek

Ugni Blanc

Speciální vína, ušlechtilé destiláty, Cognac,
Armagnac, Whisky, ovocné destiláty

Charakter pokrmu
PĜi hledání vhodného pokrmu k vínu se soustĜedíme
na jeho dominantní chuĢové vlastnosti, intenzitu a cha-

rakter chuti. DĤležitá bude i úprava pokrmu. PomČrnČ zásadní roli mohou nČkdy sehrát i drobnosti, jako jsou rĤzné omáþky, bylinky, použité koĜení þi jiné souþásti jídla.

Typy pokrmĤ
Vlastnost pokrmu

PĜevládající chuĢ

Výraznost pokrmĤ

Úprava pokrmu

Ingredience
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Druh
Sladké
Kyselé
Slané
HoĜké
Lehké
StĜednČ výrazné
TČžké
Tuþné
KoĜenité
Ostré, pálivé
Tepelná úprava
Studená úprava
MČkké
Pikantní
Aromatické

PĜíklad
Deserty, pekaĜské a cukráĜské výrobky, ovoce, kompoty, zavaĜeniny, omáþky
Ovoce, citrusy, nakládaná zelenina, ocet, sýry, orientální pokrmy
Sýry, uzeniny, chipsy, krusty
Sýry, þokoláda, kakao, tonik, káva, nČkteré druhy koĜení
Bílé ryby, bílá drĤbež, ovoce, zelenina, tČstoviny
Tmavé ryby, tmavá drĤbež, telecí
Tmavé maso, zvČĜina, tuþné sýry
BĤþek, škvarky, slanina, tuþné sýry
Nakládaná masa, koĜenČné sýry, regionální kuchynČ
Regionální kuchynČ – Asie, ýína, Japonsko, Indie, Mexiko
VaĜení, dušení, grilování, peþení, smažení, pražení, uzení
Marinování, nakládání, zrání, uzení
Smetana, smetanové omáþky, sýrové omáþky
Zázvor, kĜen, wasabi, chilli, pálivá paprika
ýerstvé bylinky, zrající sýry, þesnek, cibule

Posloupnost menu
a posloupnost servírování vína
Abychom pĜi snoubení dosáhli co nejlepšího chuĢového a aromatického efektu, mČli bychom dodržovat
i urþitou posloupnost pĜi servírování vín a pokrmĤ.
Zaþínat bychom mČli od nejsušších vín s delikátním
aromatickým projevem a postupnČ gradovat v chuĢových i vonných zážitcích. Totéž pochopitelnČ platí
pro pokrmy.
U vín bychom mČli zaþínat víny šumivými, pokraþovat bílými a rĤžovými pĜes þervená, fortifikovaná
až po digestiv. Kategorie vín podle zbytkového cukru budou na sebe dobĜe navazovat, pokud zaþneme
od vín nejsušších a skonþíme u tČch s nejvyšším ob-

sahem zbytkového cukru – tedy vína v kategorii brut,
suchá, polosuchá, polosladká, sladká atd.
Pokrmy zaþneme servírovat lehkými studenými
a teplými pĜedkrmy, pak budou následovat polévky,
ryby, svČtlé maso, tmavé maso, sýry a deserty.
Pokud budeme podávat sladké víno k pĜedkrmu, napĜíklad k vyhledávaným husím játrĤm, a následnČ se budeme vracet zpČt k suchým vínĤm, je vhodné zneutralizovat
chuĢové pohárky pĜírodním sorbetem s vyšší kyselinou.
Doporuþuji limetkový nebo zelené jablko. SkvČlou volbou bude ale i sklenka Champagne Blanc de Blancs.

Problematické snoubení
aneb na co si dát pozor
ýesnek, cibule – všechny druhy potravin obsahující výrazné aromatické silice jsou v kombinaci s vínem velmi
problematické. Jejich problematiþnost se tedy neomezuje
jen na trávení. V þerstvé úpravČ bez tepelného zpracování
obstojí s takto výraznými chutČmi jen minimum vín. Retsina bude tvoĜit možnou výjimku.

nejsou úplnČ ideální kombinací, pĜestože to tak pĜi pohledu na Juliu Roberts ve ¿lmu Pretty Woman mĤže vypadat.
Šumivé víno pro snoubení s ovocem musí být minimálnČ
v kategorii Demi Sec. Ovoce je vhodné párovat také s tichými polosladkými nebo sladkými víny þi víny speciálními.

Artyþoky – vysoká hoĜkost artyþoku degraduje vČtšinu
vín. Používejte radČji nakládané þi tepelnČ upravené artyþoky a kombinujte je s výraznČjšími víny.

Zmrzlina – sladkost, tuþnost, kyselost a chlad jsou nepĜítelem mnoha vín. Nemám nic proti sorbetu se sektem, ale
ke klasické zmrzlinČ se hodí vČtšinou speciální vína s vysokým obsahem zbytkového cukru – ledová, slámová þi
botrytická.

Ocet – typická kyselost a aroma octa pĤsobí ve vČtší míĜe
agresivnČ, nepĜíjemná s vínem je už i v menší míĜe. Pokud
to recept dovolí, nahraćme ocet citrónovou šĢávou nebo
šĢávou z kyselých hroznĤ (Verjus). Vína, která použijeme
pĜi snoubení, nemusí mít pĜíliš vysokou kyselinu.
KĜen – obsahuje ostré éterické oleje, hoĜkost a kyselost,
þímž strhává chuĢ vína. Ideální je proto vzdát se zcela vína
a kombinovat tuto potravinu s pivem.
Špenát – kyselina a typická nahoĜklost mĤže zpĤsobit železitou pĜíchuĢ vína. Vhodná budou plnČjší bílá vína s mírnou kyselinou þi jemná, hebká þervená.
Rajþata – vyšší kyselina þerstvých rajþat pĤsobí ve vínČ
kyselou koncovku. Rajþata pĜed použitím nejdĜíve upravte.
Vhodná jsou spaĜená, vaĜená, sušená nebo nakládaná. PlnČjší bílá nebo rĤžová vína, popĜ. rustikální þervené. Jestli vás
chuĢ na þerstvá rajþata neopouští, dejte si je radČji samotná.
Ovoce – sladkost a kyselost mnoha druhĤ ovoce mĤže
zpĤsobit disharmonii snoubení. Jahody s Champagne brut

Slané oĜechy, chipsy – slanost kazí vjem u drtivé vČtšiny
vín. Mnoho nedokonalostí pĜi snoubení vzniká pĜesolenými suchými plody þi bramborovými lupínky, nemluvČ
o tom, když mají þesnekovou pĜíchuĢ… V tomto pĜípadČ
nelze doporuþit žádné kvalitní víno, zamáþknČte tedy slzu
a své sommelierské znalosti nechte stranou.

NezapomeĖte

je
ulad pokrmu a nápo
1. SNOUBENÍ je sosí respektovat intenzitu chutČ i vĤnČ e
2. SNOUBENÍ mu onálních produktĤ funguje velmi dobĜ
3. SNOUBENÍ regiže být harmonie, þi kontrast
4. SNOUBENÍ mĤ že nČkteré vjemy zvýraznit, þi zastĜít
5. SNOUBENÍ mĤ že poškodit i exkluzivní víno þi pokrm
6. SNOUBENÍ mĤ Ėují rĤzné faktory
7. SNOUBENÍ ovliv žné prakticky s každým vínem
inací
8. SNOUBENÍ je mo
mít i nČkolik komb
9. SNOUBENÍ mĤžení dogma
10. SNOUBENÍ ne
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sýry a víno

Madeland

Madeland je vysoce kvalitní polotvrdý sýr holandského typu, a pokud bychom
měli vybrat alternativu
rnativu ke světovým špičkám mezi sýry typu Maasdamer, zvolili
bychom právě Ma
Madeland s jeho delikátní oříškovo-mandlovou chutí.

M

adeland má smetanovČ žlutou barvu s typickými oky
uvnitĜ hmoty, ovšem na rozdíl od ementálských sýrĤ se vyznaþuje jemnČjší a pružnČjší konzistencí.
Pro svou lahodnou chuĢ bývá þasto vyhledáván nejen milovníky vín.
Možná bude pro nČkoho pĜekvapením, že se tento sýr v MadetČ vyrábí
teprve od roku 1995. Madeland však
od zaþátku své produkce zažil doslova raketový start a brzy se stal druhým nejprodávanČjším sýrem v ýeské
republice.
Pro své všestranné použití si Madeland jistČ oblíbíte, neboĢ se výbornČ
hodí pĜi studeném rychlém obþerstvení nebo napĜíklad do obložených baget þi salátĤ. SkvČlý je i pro pĜípravu
teplých sýrových specialit. Na sýrovém prkénku k vínu bude vdČþným,
delikátním a široce využitelným partnerem pro širokou škálu vín.
KromČ klasického Madelandu s pČtaþtyĜiceti procenty tuku v sušinČ nabízí Madeta nČkolik dalších variant.
Madeland light je odlehþenou variantou a Madeland Fitness s pouhými deseti procenty celkového tuku jistČ ocení pĜíznivci zdravého životního stylu.
Oba sýry si navzdory nižšímu obsahu
tuku zachovávají svou charakteristickou pružnou a vláþnou konzistenci.
Pokud potĜebujete omezit kalorickou
hodnotu obþerstvení pĜi konzumaci
s vínem, pak jsou pro vás Madeland
light a Madeland Fitness tou správnou
volbou. A pokud si dopĜejete jakoukoliv z variant sýru Madeland, pĜijímáte
navíc i vysoký podíl bílkovin a pĜirozenČ se vyskytující vápník, dĤležitý
pro stavbu kostí.
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Párování s víny
Madeland je pro párování s víny velmi pĜíjemným,
lahodným sýrem. Jeho jedineþná oĜíškovo-mandlová chuĢ
se krásnČ snoubí s celou Ĝadou bílých, ale také nČkterých
þervených vín. Madeland se dobĜe kombinuje a k vínu bude
vždy jemným a delikátním sýrem. Velmi dobĜe se hodí
napĜíklad k šumivým vínĤm vyrábČným klasickou metodou
v kategorii brut, aĢ již vybíráme z tuzemské provenience,
nebo z vín z oblasti Champagne, Trento DOC, Franciacorta
þi z rakouských a nČmeckých sektĤ. MĤžeme ho použít
i k mnoha bílým þi rĤžovým suchým vínĤm a také vínĤm
s lehkým zbytkovým cukrem. SkvČle doplní odrĤdy, jako
je Ryzlink, Chardonnay þi Rulandské bílé. Z þervených
vín se hodí ke zralejším, stĜednČ plným vínĤm s pĜíjemnou
ovocnou strukturou, napĜíklad z odrĤd Frankovka, Merlot,
Gamay þi Sangiovese.
Jako typické pĜíklady pro párování s Madelandem jsme využili vína, která byla výbornČ hodnocena v þasopise WINE
& Degustation, v tomto pĜípadČ þervené víno Chianti Classico, a také v PrĤvodci nejlepšími víny ýeské republiky, zde
se jedná o Rulandské bílé z vinaĜství Waldberg Vrbovec.

VinaĜství Waldberg Vrbovec,
Rulandské bílé 2015, pozdní
sbČr, polosuché, Dyjákoviþky,
OĜechový vrch
Toto víno má prĤzraþnou sytČ
žlutou barvu se zlatavými odlesky
a velmi dobrou viskozitu. VĤnČ
je þistá, s tóny zralého bílého
ovoce a podtóny kvČtu mČsíþku.
Vše doplĖuje i jemný chlebový
a máslový podtón. ChuĢ je
plnČjší, harmonická, s pĜíjemnými
šĢavnatými ovocnými tóny
manga, žlutého melounu
a mirabelek. PrávČ tato svČžest
a ovocnost, spoleþnČ s plnČjším
tČlem vína, krásnČ doplní jemnou
oĜíškovo-mandlovou chuĢ
Madelandu.

Badia a Coltibuono,
Chianti Classico DOCG
2011
Tradiþní víno z Toskánska má
krásnou þervenou barvu s cihlovými odlesky a velmi dobrou
viskozitu, intenzivní vĤni
s ovocnými tóny, pĜipomínajícími þervený rybíz, tĜešnČ a višnČ,
se špetkou jalovce. ChuĢ je
hebká, stĜednČ plná, s pĜíjemnou
ovocnou kyselinou a jemnou
tĜíslovinou a množstvím tónĤ
þerveného ovoce. Delší, jemnČ
koĜenitý závČr. PrávČ zde se
krásnČ spojí oĜíškovo-mandlová
chuĢ sýru Madeland s ovocnými tóny vína a jeho plnČjší,
seriózní strukturou.

Uzený Madeland
ChuĢovČ zajímavá uzená varianta je kombinací oĜíškovo-mandlové mírnČ nasládlé
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Párování s víny
Párování uzeného Madelandu s vínem je již o trochu nároþnČjší. Delikátní chuĢ
huuĢ Madelandu
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Merlot. I zde bude školení v sudu pro párování pĜínosem.

Cave De Lugny,
Viré Clessé AOC 2015
Toto burgundské víno má jiskrnou barvu bílého zlata a vyšší
viskozitu. Dominuje zde typická svČží aromatika citrusĤ
a tropického ovoce a najdete zde jemnou stopu vanilky. ChuĢ je
pĜíjemná, svČží, minerální a vyvážená, s tóny tropických plodĤ,
jemnou kyselinou a delším závČrem, opČt s lehkým podtónem
po zrání v dubovém sudu. SvČží ovocný výraz vína krásnČ
podpoĜí lahodnou chuĢ Madelandu a jemný barikový podtón
se výbornČ spojí s uzenou vĤní a chutí tohoto sýra.

Rodinné vinaĜství Sedlák, Merlot 2012,
pozdní sbČr, suché, Velké Bílovice, Nová hora
Velmi pĜíjemný ovocný Merlot s temnČ þervenou barvou a velmi
dobrou viskozitou. ýistá intenzivní vĤnČ s nádechem zralých višní,
koĜení a jemným podtónem uzení velmi delikátnČ doplní aromatiku
uzeného Madelandu. ChuĢ je koĜenitá, s dobrou ovocnou strukturou
a kyselinou a jemnými podtóny tĜešĖové zavaĜeniny. I zde se bude
ovocnost a jemné kouĜové tóny ve vínČ s jemnou strukturou výbornČ
doplĖovat s uzeným tónem sýra.
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Gewurztraminer
z Alsaska
Alsasko je nádhernou francouzskou vinařskou oblastí, která poskytuje velmi osobitá
a od ostatních francouzských regionů značně odlišná vína. Mohou za to odrůdy, které se
zde pěstují, místní terroir a také historie. Ta byla ve znamení nekonečných sporů a válek
mezi Němci a Francouzi o tuto malou, ale strategickou oblast mezi městy Štrasburk
a Mulhouse. Proslavila se zde především vína z odrůd Riesling a Gewurztraminer.
Právě alsaský Gewurztraminer umí být skutečně mimořádným zážitkem, pojďme se
tedy podívat, jak si stojí vína, která se dováží na tuzemský trh.

G

ewurztraminer je považován spoleþnČ s odrĤdami
Pinot a Gouais Blanc (Heunisch) za jedny z nejstarších odrĤd révy vinné. Historicky se odrĤda Traminer zmiĖuje již kolem roku 1000 a nČkteré prameny odkazují
na jihotyrolskou vesnici Tramin. Genetické rozbory nás však
zavedou do severovýchodní Francie (Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace) a jihozápadního NČmecka
(Rheinland-Pfalz a Baden-Württemberg), kde se pČstovala
pĤvodní mateĜská odrĤda. Gewurztraminer je totiž s nejvČtší pravdČpodobností aromatická mutace odrĤdy Savagnin
Rose. Alsasko je tak již odpradávna domovem této aromaticky atraktivní odrĤdy a dodnes zde má ve srovnání s ostatními
svČtovými vinaĜskými oblastmi nejvČtší zastoupení, tedy pĜibližnČ 3 000 hektarĤ vinic.
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Kvalita alsaských tramínĤ je pomČrnČ rozkolísaná a nestálá.
Záleží na konkrétní vinici a stylu a peþlivosti vinaĜe. I bČžný
Gewurztraminer Alsace AOC mĤže být ze sklepa skvČlého výrobce velmi pĜíjemným a atraktivním vínem. Na trhu je však
i celá Ĝada prĤmČrných až nezajímavých vín. Vína z vinic Grand
Cru bývají o poznání lepší a velmi þasto jde o témČĜ suchá, lahodná plná vína s neodolatelnou aromatikou a chutí rĤží, liþi,
zázvoru, bergamotu a dalších exotických ingrediencí. I my jsme
náš test rozdČlili do dvou kategorií, které jasnČ ukazují posun
v kvalitČ a stylu vín z Grand Cru vinic. PotČšitelné však je, že tuzemští dovozci vČtšinou vybírají velmi dobĜe a pozornČ a na trhu
je v obou kategoriích k dispozici celá Ĝada opravdu skvČlých vín.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

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.

Domaine Weinbach, Clos des Capucins,
Gewurztraminer Réserve 2014, Alsace AOC

Gewurztraminer Alsace AOC

87,63 bodů, cena 795 Kč
KĜišĢálovČ þistá barva se záĜivými odlesky, velmi dobrá viskozita.
VĤnČ je brilantnČ þistá, intenzivnČjší, s tóny zralého žlutého ovoce,
pĜipomínající physalis, mirabelky a liþi. ChuĢ je þistá, šĢavnatá, plnČjší, s velmi dobrou harmonií mezi cukrem a kyselinou. Dlouhý,
pikantní závČr s tóny kajenského pepĜe.

GOLD

Nasi goreng

w w w.c os mopol i t anwi nes.cz

Cave de Turckheim, Gewurztraminer 2013, Alsace AOC
87,5 bodů, cena 319 Kč
SvČtle citronovČ žlutá jiskrná barva, velmi dobrá viskozita. VĤnČ
je þistá, ovocná, pĜipomínající kompotovaný ananas, rakytníkový
sirup a pikantní koĜení. ChuĢ je stĜednČ plná, vyvážená, s harmonickým pomČrem zbytkového cukru a delikátní kyseliny. StĜednČ
dlouhý závČr s nádechem marcipánu.

SILVER

Krémová dýĖová polévka s praženými
dýĖovými semínky

w ww.budam ont .cz

Muré, Signature Gewurztraminer 2015, Alsace AOC
86,38 bodů, cena 422 Kč
PrĤzraþné víno s tmavČ žlutou barvou a zlatými odlesky. Velmi dobrá viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s nádechem zralého ovoce,
pĜipomínající nektarinky, sušené meruĖky a sladké koĜení. ChuĢ je
plnČjší, šĢavnatá, s bohatým obsahem ovoce a ovocné zavaĜeniny,
s pĜíjemnými podtóny sladkého koĜení. Delší, hĜejivý závČr.

BRONZE

Lotrinský koláþ se šunkou, vejci a sýrem

w ww.l a- caoba.com

Willy Gisselbrecht, Gewurztraminer 2014, Alsace AOC
86,38 bodů, cena 306 Kč
PrĤzraþná, záĜivČ žlutá barva s mosaznými odlesky. Velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je þistá, lehce nazrálá, pĜipomínající med, oĜechy
a sušené bylinky. ChuĢ je výraznČjší, pikantní, s pĜíjemnou nasládlou, ovocnou stopou, pĜipomínající sušená jablka, sušené pomeranþové plátky a skoĜici. Dlouhý závČr.
TartuÀet

BRONZE

w w w.vi com - vi no.cz
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Degustační komise časopisu WINE & Degustation
pro Grand test Gewurztraminer
Zleva: Ivo Dvořák – viceprezident Asociace sommelierĤ, Zlatko Míčka –
znalec francouzských vín (Merlot d´Or), Martina Riel-Salvatore – nezávislá
degustátorka, Vít Hepnar – sommelier (Gourmet Services), Tomáš Dominec –
degustátor (Dominec & spol.), Michal Procházka – sommelier, obchodní Ĝeditel

Degustace proběhla
v exkluzivních prostorách

baru
Vinograf
Senovážné nám. 978/23, Praha 1,
Tel.: +420 214 214 681
www.vinograf.cz

(Vino e Cuore), Richard Süss – Ĝeditel (VinaĜství Trávníþek & KoĜínek), Roman
Novotný – spolupracovník WINE & Degustation a sommelier (Bokovka)

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

RIEDEL
THE WINE GLASS COMPANY

Doporuþení pro konzumaci
víno
k okamžité
konzumaci
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víno
s potenciálem
2 až 5 let

víno
urþené
k uložení

ideální
kombinace

Slovanský dům
Na Příkopě 859/22, Praha 1
www.advivum.cz

Domaine Schofﬁt, Cuvée Caroline, Gewurztraminer Lieu-Dit Harth 2014, Alsace AOC
85,63 bodů, cena 443 Kč
PrĤzraþná tmavČ žlutá barva se zlatavými odlesky, velmi dobrá
viskozita. VĤnČ je bohatá, výraznČjší, s tóninou pĜezrálého ovoce,
zkaramelizovaného cukru a ovocného nektaru. ChuĢ je plnČjší,
živá, s dobrou koĜenitostí a dobrou šĢavnatou kyselinou. Dlouhý,
koĜenitý závČr.
VepĜové na kari

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

F.E.Trimbach, Gewurztraminer 2014, Alsace AOC
85,38 bodů, cena 499 Kč
ýirá záĜivČjší žlutozelená barva, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, intenzivnČjší, s kvČtinovými tóny jasmínu a muþenky. ChuĢ
je stĜednČ plná, s nízkým obsahem zbytkového cukru a šĢavnatou
kyselinou, pĜipomínající zralé citrusy. Delší závČr.

Uzený úhoĜ

w w w.globa l-w ine s .c z , w w w.gl obal - wi nes.sk

Meyer-Fonné, Gewurztraminer
Réserve 2015,, Alsace AOC
84,25 bodů, cena 455 Kč

Henri Schoenheitz, Gewurztraminer
Lieu-Dit Holder 2011,, Alsace AOC
82 bodů, cena 449 Kč

w w w.1e r.c z

Henri Schoenheitz,
Gewurztraminer 2014,, Alsace AOC
80,5 bodů, cena 390 Kč

w w w. b a c c hus .c z

www.bacchus.cz

Frédéric Engel & Fils,
Gewurztraminer 2015,, Alsace AOC
79,63 bodů, cena 465 Kč

www.vi no.cz
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pĜedstavujeme

Gewurztraminer Alsace Grand Cru AOC

Domaine Schofﬁt, Clos Saint Théobald, Gewurztraminer Rangen 2012, Alsace Grand Cru AOC
93,13 bodů, cena 1 074 Kč
PrĤzraþné víno zbarvené do tmavČ žlutého odstínu s jantarovými odlesky,
velmi vysoká viskozita. VĤnČ je intenzivní, vyzrálá, s nádechem ananasové
šĢávy, sušeného kokosu a zralého exotického ovoce. ChuĢ je plnČjší, nasládlá, s pĜíjemnými tóny marcipánu a ovocného pyré. Dlouhý, koĜenitý závČr.

GOLD

A¿novaný sýr Munster
w w w. a l i f e a . c z

Domaine Hering, Kirchberg de Barr, Gewurztraminer 2014, Alsace Grand Cru AOC
D
89,63 bodů, cena 336 Kč
SvČtle žlutá barva se stĜíbrnými odlesky, velmi dobrá viskozita. VĤnČ je
þistá, intenzivnČjší, s pikantním nádechem koĜení, bílých kvČtĤ a sušeného
ovoce. ChuĢ je šĢavnatá, stĜednČ plná až plnČjší, s elegantním nádechem
mandarinek a mandarinkové kĤry. Dlouhý závČr.

SILVER

Štika peþená v papilotČ

www.vi no.cz

JJoseph Cattin, Gewurztraminer Hatschbourg 2014, Alsace Grand Cru AOC
89,38 bodů, cena 390 Kč
PrĤzraþná záĜivČ žlutá barva s mosaznými odlesky, vysoká viskozita. VĤnČ
je výrazná, intenzivní, s nádechem sušeného podbČlu, kandovaného ovoce
a ovocné zavaĜeniny. ChuĢ je velmi dobĜe strukturovaná, plnČjší, s bohatým obsahem zbytkového cukru. Dlouhý závČr.

BRONZE

Paté z foie gras s moĜskou solí

www.wi nez.cz

Martin Schaetzel, Gewurztraminer Eichberg 2013, Alsace Grand Cru AOC
M
88,63 bodů, cena 790 Kč
KĜišĢálovČ prĤzraþné víno s prĤzraþnou barvou a zlatavými odlesky, vysoká viskozita. VĤnČ je þistá, ovocná, s pikantními podtóny koĜení a skoĜice.
ChuĢ je výrazná, s velmi dobrou šĢavnatou kyselinou, pĜipomínající zralé
citrusy, pomelo a þervené grepy. Dlouhý, mandlovČ nasládlý závČr.
Sashimi z tuĖáka

www.m er l ot .cz

Biecher & Schaal, Gewurztraminer Steinert 2013, Alsace Grand Cru AOP
B
88,13 bodů, cena 554 Kč
PrĤzraþné víno s citronovČ žlutou barvou a záĜivými zlatavými odlesky,
vysoká viskozita. VĤnČ je þistá, intenzivnČjší, s velmi pĜíjemnými tóny zralého citrusového ovoce, marcipánu a bílého rybízu. ChuĢ je þistá, šĢavnatá,
s velmi dobrým pomČrem zbytkového cukru a kyseliny. Dlouhý závČr.
Choucroute
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w w w. f andadovi n.cz

Jídlo v srdci Evropy

Mezinárodní veletrh
potravin vhodných
k párování s víny



29. – 31. 5. 2017

PVA EXPO PRAHA – LETŇANY
www.finefoodprague.com

Souběžně probíhající veletrh:
7
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kultovní francouzské restaurace

Tastevin
V Paříži se příští rok hraje jedna ze dvou skupin hokejového
mistrovství světa. Přestože Pařížany nechá toto klání zřejmě
chladnými či ho budou sledovat s jistým smyslem pro kuriozitu, pro
české milovníky francouzské metropole, jsou-li zároveň fanoušky
tohoto sportu, tady bude o důvod víc, proč Paříž navštívit. Čeští
hokejisté sehrají na turnaji minimálně sedm zápasů, a návštěvníci
města tak budou mít dost času porozhlédnout se trochu i po okolí
a vydat se za gastronomickými zážitky. Z menších měst, která nejsou
od Paříže příliš vzdálená, jsou směrem na západ nejatraktivnější
Saint-Germain-en-Lay, rodiště krále Ludvíka XIV., a Maisons Lafﬁtte,
které je spjato s koňskými dostihy. A v tom druhém naleznete
restauraci, která je vyhlášená po celém širokém okolí.

O

název mČsta se zasloužil Jacques Laffitte,
který v okolí zámku, jehož stavbu navrhl architekt François Mansart, postavil na svou
dobu pĜekrásné domy. Místu se proto zaþalo Ĝíkat
„Laffittovy domy“. PrávČ zmínČný zámek, kde se
natáþela Ĝada snímkĤ, vþetnČ filmu Vatel Rolanda
Joffého, je hlavní atrakcí desetitisícového mČsta,
které má výraznČ maloburžoazní charakter. Bydlí
v nČm Ĝada bankéĜĤ a úĜedníkĤ pracujících v nedaleké La Défense. PrĤmČrný pĜíjem na jednoho obyvatele Ĝadí Maisons Laffitte na konec šesté desítky
z 36 tisíc komunit celé Francie.
Není tedy divu, že zde najdete Ĝadu restaurací,
které by mČly uspokojit požadavky bohaté klientely. Výhodou Maisons Laffitte je dobré spojení s PaĜíží. Vlakem RER jste za deset minut na La Défense
a za osmnáct minut na Champs-Élysées. Restaurace, do níž se jezdilo i z PaĜíže, se jmenuje Tastevin. Dlouhých 43 let ji vedl Michel Blanchet, který
pĜed dvČma lety odešel do dĤchodu, a pro Maisons
Laffitte to bylo jako zemČtĜesení. Restaurace mČla
totiž od roku 1979 hvČzdiþku Michelin a po dobu
patnácti let dokonce dvČ! Což z desetitisícového
mČsteþka þinilo velkou gastronomickou atrakci pro
široké okolí.
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Restauraci pĜevzal Denis Rivoire a za nČkolik mČsícĤ o hvČzdiþku pĜišel. „ Trochu jsem s tím poþítal,
je obvyklé, že když odejde velký šéfkuchaĜ, tak si
obyþejnČ „bere hvČzdiþku s sebou“, inspektora Michelin si pamatuji, byl tu v létČ a tušil jsem, že hvČzdiþku neudržím,“ Ĝíká mi nový šéfkuchaĜ, když se
s ním posadím na pohodlnou terasu. Rozhlížím se
kolem a Denis, jako by þetl mé myšlenky, polohlasnČ
dodává: „ProstĜedí je naprosto úžasné a zcela otevĜenČ, ten dĤm vypadající jako zámeþek, je hlavním dĤvodem, proþ jsem tady. V celé Francii nenajdete moc
podobných restaurací, cítím to jako velkou šanci.“
Denis Rivoire tedy bude bojovat o to, aby hvČzdiþku získal zpČt. VyrĤstal v PaĜíži, pracoval v restauraci Petit Colombier, která mČla hvČzdiþku Michelin,
poté získával zkušenosti v další zajímavé restauraci
Apicius (dvČ hvČzdiþky). NČjaký þas strávil v Kjótu
a Los Angeles, aby se poté vrátil do Francie a se zkušenostmi získanými v restauraci L’Auberge d’Enghien zamíĜil do Maisons Laffitte.
Jeho filozofií je vytváĜet z þerstvých produktĤ,
které nabízí region, nČco více, než co si mĤžete dát
v bČžných restauracích. A jako nČco navíc pak podávat zajímavČ pĜipravené humry, tresky, chobotnice
a další moĜské plody.
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kultovní francouzské restaurace

Maisons Laffitte tvoĜí jedna dlouhá tĜída, po jejíchž stranách se nacházejí obchody, kavárny þi
restaurace. Na jejím konci se vchází na kolonádu,
která vede do parku a na závodištČ – koĖské dostihy v Maisons Laffitte jsou proslulé. Kolonáda dává
mČstu jakýsi lázeĖský charakter. Po obou stranách ji
lemují impozantní vily a restauraci Tastevin najdete
v jedné z nich. Vstoupíte dovnitĜ, projdete prvním
ze dvou sálĤ a pĜekvapí vás pĜístup na romantickou
zahradu. Za teplých letních veþerĤ ideální místo.
Denis Rivoire se snaží nalákat klientelu na svou kuchyni. Nabízí pĜitom zajímavý jídelní lístek: jako
pĜedkrm si mĤžete dát humra s jemnými raviolami
s bylinkami a emulzí z humĜích krunýĜĤ za 35 €
nebo ocas z langusty jako vlažný tatarský biftek,
salát z bylinek s krutony nebo plátek foie gras se
smetanovým pĜelivem s parmezánem a karamelem z portského vína. Jako hlavní chod pak Denis nabízí narychlo opeþené svatojakubské mušle,
bazalkové rizoto a šĢávu z peþenČ, dále opeþenou
tresku na slaném másle, tresþí „brandade“, konfitovanou dužinu z citrónu, olivy a þerstvý koriandr nebo hovČzí plátek z Normandie, smČs vaĜené
zeleniny s hovČzí oháĖkou, hovČzí redukce. A jako
dezert na vás þeká velký þokoládový fondán s pČnou a sorbetem za osmnáct eur nebo konfitovaný
kumkvat, pomeranþe a maracuja ochucené Grand
Marnier s maracujovým sorbetem a koneþnČ jemný vlažný koláþek „financier“, þokoládový fondant
a tvarohový sorbet.
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KuchynČ je to rafinovaná, šitá na míru nároþnČjší
klientele, nechybí moĜské plody, na stranČ druhé dokáže Denis využít všech možností regionu Yvelines,
kde si pČstuje své produkty napĜíklad i Alain Ducasse.
Mnoho klientĤ bylo zvyklých na Michela Blancheta, teć je na nČm, aby je zaujal on sám. MĤže sázet
na to, že v širokém okolí není moc lepších restaurací, proto se narozeniny, svátky, promoce þi úspČchy
v práci slaví právČ tady. Cílem Denise je získat hvČzdiþku Michelin co nejdĜíve zpČt, ostatnČ ceny jsou
na úrovni michelinské restaurace, což mĤže þást klientely odradit, ale Denis tvrdí, že za kvalitu se platí.
V Japonsku se nauþil jednoduchosti, která je na jeho
kuchyni znát, i proto má rád þerstvé ryby. V Americe
ho zaujalo Ĝízení restaurací, podle nČj existují jisté
zákonitosti, které jsou k vedení podobného typu restaurace s michelinskými ambicemi nezbytné.
Tastevin má navíc jednu pĜidanou hodnotu, která
je u podobných restaurací výjimeþná. Výlet z PaĜíže
za dobrým jídlem mĤžete zakonþit jak procházkou
po kolonádČ, tak i výletem do pĜilehlého proslulého
lesa, kde lovil i Ludvík XIV. Mimochodem, zámek
prý vznikl proto, aby si mohl po honitbČ alespoĖ
krátce odpoþinout. Celou oblast milují rekreaþní cyklisté, kteĜí mohou najezdit dlouhé kilometry
po stezkách uprostĜed pĜírody s mrakodrapy La Défense v pozadí. A takový obČd na terase restaurace,
která se bude moci zĜejmČ už v pĜíštím prĤvodci
znovu pyšnit hvČzdiþkou, do tohoto konceptu kvalitní „gastronomie v pĜírodČ“ krásnČ zapadá.

Denis má slabost pro víno z Rhôny. Netají se tím, že nČkdy není
úplnČ snadné ho párovat, ale pĜedpovídá mu velkou budoucnost.
V Maisons Laf¿te pĜitom nežijí
úplní vinaĜští ignoranti, nedaleká
vinotéka Epicerie de Longueil nabízí nČkolik tisíc láhví a personál
o nČm také nČco ví, což nemusí být
všude úplnČ obvyklé. Denis má rád
i Cru Beaujolais a vinný lístek to
potvrzuje. Buduje si ale kontakty
i s menšími vinaĜi v Burgundsku

a o jeho vztahu k vínu svČdþí i to,
že nČkterá vína má v menu pĜímo
„zabudovaná“ – tedy podle nČj se
k danému pokrmu nejvíce hodí.
Mnohým tak usnadní orientaci
a klienti þasto vyzkoušejí, co jim
nabízí. Tak napĜíklad k pĜedkrmu
založenému na foie gras doporuþuje Domaine du Tariquet „Les
Premiéres Grives“ 2014, k tresce
pak Sol de Landoc „Moulin de Gassac“ 2014 nebo Touraine Chenonceau „Eclat de Silex“ 2014 a k þo-

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

koládovému dezertu Maury Mas
Amiel cuvéé special, minimálnČ
deset let staré. V Tastevin se také
hodnČ slaví, Denis má slabost pro
Taittinger, ostatnČ cofret s dvČma
láhvemi Comtes de Champagne
vás pĜivítá hned u vchodu.
Te x t : J a n Š m í d
Foto: J e a n-J a c que s G e l bar t
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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degustation
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.

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
Restaurant Ungelt
Týn 638/5, 110 00 Praha 1 – Staré MČsto, tel: 420 777 427 000
www.restaurant-ungelt.cz

N

a místČ dĜívČjší restaurace Rybí trh –
na konci devadesátých let asi to nejlepší, co bylo v Praze možno navštívit – se
dnes nachází novČ otevĜený Restaurant Ungelt.
Reklamu na podnik vysílají i rádia, a tak jsme
se vypravili provČĜit, zda se na pražské gastronomické scénČ objevila nová hvČzda. Bez rezervace jsme se vypravili do Týnského dvora
nedaleko StaromČstského námČstí.
Už zvenku pĤsobí restaurace nádhernČ, nasvícená bílá zeć se starými gotickými prvky
a pozĤstatky portálu vyzývá ke vstupu, stejnČ
jako velká okna a dvoukĜídlé dveĜe. Naproti
vchodu je bar s kávovarem pro vydávání nápojĤ, napravo pak vstup do otevĜené kuchynČ, která je lemována místy k sezení nebo nádržemi se
slanou vodou plnými živých humrĤ. Nalevo je
hlavní jídelní sál s pĤsobivými gotickými klenbami, které se sbíhají ke dvČma nosným sloupĤm s hlavicí. Zdi jsou bílé, hlavice sloupĤ ze
svČtlého pískovce, podlaha je vyvedena ve svČtlém dĜevČ. Interiér doplĖují prvky z travertinu,
jako napĜíklad na baru a þelní stranČ otevĜené
kuchynČ. SvČtlé polstrování lavic a kožených
židlí dokonale ladí s ostatními barvami v interiéru. Barevná jednoduchost dává vyniknout
nČkolika pestrým obrazĤm, které zdobí zdi.
Na stolech jsou bČlostné ubrusy, založené sady
pĜíborĤ, papírové ubrousky a vinné sklenky.
Malé nástČnné reÀektory svítí smČrem vzhĤru
do kleneb a spolu se závČsnými svítidly vytváĜejí svČtlou, vzdušnou a pĜíjemnou atmosféru,
která vyvolává oþekávání.
Jídelní lístek nabízí osm pĜedkrmĤ, vþetnČ
nČkolika salátĤ, dvČ polévky, þerstvé ryby a ústĜice, které nám ochotný personál odprezentoval pĜímo u stolu, a samozĜejmČ živé humry
z akvária. Hlavních chodĤ z masa a drĤbeže je
také osm, nechybí výbČr francouzských sýrĤ
a asi pČt dezertĤ. V þase obČda je ještČ nabízeno
obČdové menu o dvou chodech. My jsme z toho
všeho sestavili následující tĜíchodové menu.
Zatímco jsme þekali na pĜedkrmy, dostali jsme
coby kompliment z kuchynČ degustaþní porci

foie gras s fíkovou marmeládou a brioškou. Pak
dorazil zauzený jehnČþí tataráþek s nakládanými kapary a pošírovaným kĜepelþím vajíþkem.
Maso kryl sklenČný košík naplnČný kouĜem,
který po odklopení posílil dojem uzenosti. Druhým pĜedkrmem byl tuĖák marinovaný v sojové omáþce a zázvoru s kaviárem z divokého
lososa, limetkovým „crème fraîche“ a s mangem a sezamovou oplatkou. Dobrá þerstvá ryba
byla bohužel úplnČ pĜebita chutí sojové omáþky, a navíc sezamová oplatka byla tak sladká,
že by se hodila spíše na nČjaký dezert, a tak byl
náš dojem z tohoto pĜedkrmu spíše rozpaþitý.
Hlavním chodem bylo sépiové rizoto s baby
chobotniþkou, krevetami a peþenými cherry
rajþaty a dále kachní prsa „magret de canard“
peþená do rĤžova, pyré z celeru a vanilky, karamelizované fíky a omáþka z portského vína.
Rizoto bylo jednoznaþnČ nejhorším chodem
veþera, rýže rozvaĜená, chobotniþky upražené
na škvarek, krevety zcela obyþejné a naprosto
bez chuti, nemluvČ o vytvarování rizota do jakési kostky. Žádná máslová krémovost s jódovou chutí sépiového „inkoustu“ ani dochucené
moĜské plody, ani rýže al dente, jak by þlovČk
od italského receptu oþekával. Ani kachní prsa,
i když o mnoho lepší, nebyla prvotĜídní, spíše
trochu tvrdší i pĜesto, že byla udČlána do rĤžova.
Nakonec pĜišly dezerty, fondant z hoĜké þokolády Valrhona Guanaja 70% se zlatými vloþkami,
anglickým krémem a maracujovou zmrzlinou
s likérem Grand Marnier a také chlazená polév-

HODNOCENÍ:
✮✮
✮✮✮
✮✮✮✮
✮✮✮✮✮
✮✮

Jídlo
Víno
Obsluha
Atmosféra
Cena/kvalita
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✮✮✮

✮
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ka z bílé þokolády Valrhona s kakaovým krokantem s mandlemi a kokosem a s karamelovou
zmrzlinou. Oba dezerty byly dobré, nicménČ
polévka z bílé þokolády byla stoprocentní kopie
receptu z jiné populární pražské restaurace.
Vinný lístek restaurace Ungelt þítá pĜibližnČ
sto dvacet položek, pĜevážnČ z Francie, které
doplĖuje nČkolik tuzemských kouskĤ. Zejména výbČr vín Bordeaux je slušný. My jsme jako
univerzální láhev vybírali mezi burgundskými
Pinoty a nakonec jsme se rozhodli pro Morey-Saint-Denis z vinaĜství Georges Lignier. V lístku byl inzerován roþník 2010, ale nám byla nabídnuta poslední láhev z roþníku 2008, což jsme
uvítali. Víno bylo podáváno do správného typu
sklenic, ale museli jsme požádat o zchlazení,
protože bylo opravdu pĜíliš teplé.
Ungelt je krásná restaurace, má luxusní
a vkusný interiér a je dobĜe osvČtlena. Obsluha
je milá a profesionální, pouze ve vínČ by potĜebovala mít vČtší znalosti a jistotu. Na webových
stránkách podniku se píše, že na kuchyni v Ungeltu osobnČ dohlíží jeden z nejlepších þeských
šéfkuchaĜĤ. Buć mČl tedy v dobČ naší návštČvy
volno, nebo je toto tvrzení silnČ nadhodnocené, protože kuchynČ, to nejdĤležitČjší v každé
restauraci, je v Ungeltu hluboko v prĤmČru.
Neharmonické kombinace na talíĜi, hlavní suroviny potlaþené tČmi doplĖujícími, nedotažené chutČ. Když se k tomu pĜidají ceny obvyklé
v lokalitČ Starého MČsta, není pĜíliš dĤvodĤ Ungelt doporuþovat.

nelze s klidným
svědomím doporučit

✮✮

můžete vyzkoušet

✮✮✮

doporučujeme navštívit

Výb͖r zME
NU
TatUá̒ek . .
..........
39,Tu˩χk p̵Hd
ʘʢm . . . . . .
4,RizԦo . . . .
..........
. 3,Kachní pUsɈ
..........
5,FʝQGʋQɢ . .
..........
.
.
2,PɼlévNɈ zˑ
ɼNɼOáʏy . . .
. . 19,MʝȾʑy-S ɢ.-D
ʑnLɡ . . . . . .
. 180,-

✮✮✮✮

skvělé, nenechte si ujít

✮✮✮✮✮
ve všech směrech
výjimečné
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Hergetova cihelna
Cihelná 2b, Praha 1, Tel.: +420 296 826 103, Fax: +420 257 535 820, www.kampagroup.com
OtevĜeno: Po–Ne: 11:30 až 01:00, mezi 16:00 a 18:00 se nepodává jídlo

R

ecenzi na malostranský podnik Hergetova cihelna jsme již pĜed nČkolika lety
psali. Ovšem restaurace má nového šéfkuchaĜe, sommeliera a podstatnou þást týmu,
zmČnil se jídelní i vinný lístek, a my jsme tedy
pĜirozenČ byli zvČdaví, k jakým zmČnám došlo
a v jaké míĜe. Jedno zimní mrazivé pondČlí
jsme si udČlali rezervaci a vyrazili jsme.
Už z Karlova mostu mĤžete vidČt krásné
barokní budovy upravené v pozdním klasicismu, které byly v devadesátých letech jen taktak
uchránČny pĜed naprostou zkázou. PĜichází se
k nim z Kampy Cihelnou ulicí, kudy mĤžete
vstoupit horním vchodem do kavárny a lounge
baru nebo spodním pĜímo do restaurace. Necháte za sebou foyer se šatnou a vstupujete
do jídelního sálu, je veliký s krásnými klenbami a patkovými sloupy. Po levé stranČ najdete dlouhý bar se skĜínČmi na víno, a ještČ dále
krásnou vinotéku s kruhovým pĤdorysem. Doprava se otevírá velký prostor se stoly a pohodlnými kĜesílky. Celá restaurace je orientována
rovnobČžnČ s tokem Vltavy, což dává možnost
využívat terasu, která se táhne po celém boku
budovy. S plynovými hoĜáky a zastĜešením ji
lze využívat i v chladnČjším poþasí, v letním
þase je, jak si dovedeme pĜedstavit, atmosféra
jistČ úchvatná. Ve vnitĜku restaurace je velmi
dobĜe nakombinovaná historie s moderními
prvky. Klenby, v horním podlaží staré trámy
s moderními svítidly, kovaný bar s decentním
založením stolĤ bílými ubrusy a naleštČnými
pĜíbory a sklenkami.
V HergetovČ cihelnČ mĤžete dostat na výbČr
z nČkolika menu, jiná, jednodušší nabídka je
v horních prostorách lounge baru, jiná v poledne a jiná ve veþerním à la carte v restauraci.
Lze vybírat z asi deseti pĜedkrmĤ, vþetnČ dvou
polévek, ze tĜí salátĤ a jídel pro vegetariány
a z osmi hlavních jídel. Nabídku doplĖují sýry
a nČkolik dezertĤ. My jsme však byli zvČdaví
pĜedevším na nové degustaþní menu. ZároveĖ
jsme požádali sommeliera o vinné párování,
které restaurant k degustaþnímu menu také nabízí. Zatímco jsme se bavili domácím chlebem
a raþím máslem, byl nám pĜinesen aperitiv,
a sice sklenka šampaĖského Moët-Chandon

brut Impérial. Prvním chodem byl koktejl
z Ĝíþních rakĤ s nakládaným fenyklem a estragonovou majonézou, lehce ochucený þerstvým kĜenem a doplnČný kĜupavým chipsem
z tapioky a jablky. SvČží a dobĜe dochucený
pĜedkrm byl perfektnČ doplnČn jednoduchým,
þistým Sauvignonem z Loiry Attitude 2015
ze sklepĤ Pascala Joliveta. Druhým chodem
byla vynikající polévka – kachní consommé se
žloutkovými raviolami a petrželovým pestem.
Silnému, skvČle dochucenému vývaru opulentní chuti dodala potĜebný šmrnc a svČžest jarní
cibulka. Od pana sommeliera pĜišla sklenka
Chardonnay 2015 z rodinného vinaĜství Beneš. Rybí chod byl peþený candát s hráškem,
rajþaty a teplou majonézou s opeþenými bramborami. ýerstvou, správnČ upeþenou rybu ještČ
zdobily smažené kapary a ryba ladila s rĤžovým provensálským vínem ze svahĤ Aix-en-Provence, Domaine Camaïssette 2015. Dále
již mČl pĜijít hlavní chod, ale dostali jsme
ochutnat ještČ nČco navíc. Špaldovou pšenici
pĜipravenou jako rizoto s houbami (stroþky
a hlíva královská), karamelizovaným þerným
koĜenem a kon¿tovaným žloutkem. ChuĢ dodával také smažený þesnek, majoránkový olej
a bylinková sĤl. Tento chod jsme zapíjeli opČt
vínem ze sklepĤ VinaĜství Beneš, tentokrát
Frankovkou zrající v dubovém sudu. Hlavním
chodem byl jelení hĜbet s fenyklovým kompotem, þervenou Ĝepou a hruškami, se šĢávou
z portského vína a s estragonovou emulzí.
Kombinaci fenyklu a estragonu má pan kuchaĜ
zjevnČ rád (viz pĜedkrm). Krásný kus masa
s onou charakteristickou, jakoby játrovou chu-

tí zvČĜiny byl pĜipraven technikou sous vide,
pĜi nízké teplotČ a ve vakuu. Sommelier tentokrát naléval španČlské víno z oblasti Rioja,
cuvée La Vendimia 2015 z vinaĜství Palacios/
Remondo. Pak jsme požádali o rozdílné dezerty, a ochutnali jsme dva, jogurtový mousse
s rakytníkovou omáþkou, nakládanou mrkví
a perníkovou drobenkou, neobvyklý a osvČžující dezert, a dále klasiku – hrušku pošírovanou ve svaĜeném vínČ, þokoládový dortík
s vanilkovou omáþkou, citrónovým meringue
a mandlovým krokantem. Oba dezerty krásnČ
doprovodila sklenka Château Cousteau ze známé bordeauxské oblasti na sladká botrytická
vína Cadillac.
Vinný lístek v HergetovČ cihelnČ þítá pĜes
stovku etiket, pĜevážnČ evropských vín. Navíc lze využít takzvaný privátní vinný lístek,
v nČmž najdete další dvČ tĜi desítky vín, vzácnČjších, kvalitnČjších, zralejších. Sommelierský servis je veden profesionálnČ, vína k jednotlivým chodĤm dobĜe ladila a byla podávána
pĜi správných teplotách. Snad jediná výtka míĜí
smČrem ke sklenicím. Dobrá vína z nabídky by
si zasloužila nČjaké lepší sklo a také více než
jen jeden univerzální tvar a rozmČr.
Hergetova cihelna je dobrá, až velmi dobrá
restaurace s pĜíjemnou atmosférou vhodná nejen k posezení s pĜáteli, ale i pro ¿remní setkání
nebo obchodní veþeĜi. Jídlo je z kvalitních surovin, správnČ pĜipravené a dobĜe ochucené,
ve vinném lístku si vybere každý, milovník
vína i skuteþný znalec. Podnik mĤžeme jen
a jen doporuþit.

HODNOCENÍ:
Jídlo
Víno
Obsluha
Atmosféra
Cena/kvalita
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✮✮✮
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✮✮✮✮✮
✮✮✮✮
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Výb͖r zME
NU

SɷlʑɻNɈ CKʋ
ʛSagȸɏ . . .
35,DHgXsWa͒ní
ȷʑnɤ
5 cKRʏρ . . .
..........
15,SɷlʑɻNɈ ʧ͟Q
Ɉ
,125 ɗ . . .
. . . . . 15,Ɉž 25,-

Brasserie – Trattorie

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.
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CULINARIA ČÍNA
Katrin Schlotterová, Elke Spielmanns-Romeová

Z

DEGUSTAČNÍ DENÍK
Adam Kolbábek, Lukáš Humbrich

S

e zajímavým poþinem pĜichází nakladatelství
CREATIO v edici Kebablok 2016. Je to „Degustaþní deník“, který jistČ pĜivítá každý vážný
pĜíznivec vína, protože dostává do ruky pomĤcku pro
zapamatování ochutnaných vín. Vzhledem k tomu, že
jsou v deníku použity tabulky 100bodového hodnocení, které jsou bČžnČ užívány na soutČžích, mĤže uživatel srovnávat svá hodnocení s tČmi od jiných hodnotitelĤ, od profesionálních z velkých soutČží po laická
hodnocení v malých vinaĜských obcích. PĜipomeĖme,
že vedle 100bodového hodnocení existuje i 5bodový
systém, 20bodový systém BuxbaumĤv a VedelĤv penalizaþní systém. Vlastní záznamy jsou dobré i proto,
že víno se v þase mČní, mĤže vonČt i chutnat jinak
i po nČkolika málo mČsících, mČní se i v barvČ. Když
máme možnost se k již jednou ochutnanému vínu
po þase vrátit, mĤžeme sledovat, jak se víno vyvíjí,
stárne, pĜípadnČ odchází.
V deníku najdeme v rozumné zkratce vše, co lze
ve vínu hledat a jak jednotlivé vjemy pojmenovat. Dozvíme se i to, že hodnocení vína probíhá dvČma zpĤsoby: analytickým rozborem v akreditovaných laboratoĜích se zjišĢuje, zdali víno svými parametry odpovídá
zákonným požadavkĤm. Tak se stanoví napĜíklad obsah
alkoholu, extraktu, kyselin, cukru, oxidu siĜiþitého atd.
Senzorickým posouzením pak již sami hodnotíme
jeho kvalitu. Posouzení jednotlivcem je vždy záležitost
subjektivní a je ovlivnČno mnoha faktory. Na jedné stranČ to je víno a jeho kondice, prostĜedí a zpĤsob podávání, na druhé stranČ stojíme my hodnotitelé s vlastními
zkušenostmi a rovnČž s osobitými senzorickými možnostmi a tĜeba i vlastním rozpoložením.
Dodejme, že naše vnímání vĤní a chutí ve vínČ není
lepší þi horší než senzorické schopnosti druhých, je jen
velmi osobité. Jak ona „osobitost“ vyznívá, se dozvíme
v okamžiku, až celý deník popíšeme.
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e zprávy OIV, kterou ke konci roku na 39. kongresu pĜednesl
generální Ĝeditel Jean-Marie Aurand, vyplývá, že 830 000 ha
þínských vinic pĜedstavuje pomyslnou druhou pĜíþku v rozloze vinic (po ŠpanČlsku), co se týþe produkce hroznĤ, to je dokonce
místo první. To jsou dosti pĜesvČdþivé dĤvody, abychom se na þínská
vína podívali jinýma oþima, než tomu z urþité nevČdomé setrvaþnosti þasto je. MĤžeme mít výhrady ke spoleþenskému zĜízení a uplatĖování principĤ, které jsou nám již cizí, ale to nic nemČní na tom, že
se jedná o jednu z nejsilnČjších ekonomik svČta a rychlost, s jakou se
nČkteré vČci mČní, je obdivuhodná. Tak tomu je i u vína.
Kniha z edice Kulinární prĤvodce z nakladatelství Slovart
(www.slovart.cz) je toho urþitým dokladem. PrĤvodce evropského
þtenáĜe, zvyklého na velmi podobné jídelní lístky þínských pohostinství, pĜesvČdþí, jak neuvČĜitelnČ pestrá je kuchynČ ěíše stĜedu,
jak úzce je spojena s þínským myšlením, ale souþasnČ „pĜiznává“,
že jeden vydavatelský poþin nedokáže obsáhnout všechny zmČny,
ke kterým v þínském vinaĜství dochází. PĜestože se réva vinná pČstuje v ýínČ po více než 2 000 let, po staletí víno z hroznĤ nehrálo
nijak dĤležitou roli: více byl cenČn þaj, rýžové víno nebo rĤzné pálenky. Když se ke konci 20. století zaþala ýína otevírat svČtu, pĜišli
s investicemi do þínského vína Evropané, pĜedevším Rakušané,
NČmci a Francouzi. Víno se tehdy prodávalo za závratné ceny
a bylo považováno za luxus pro vyvolené. Dnes se situace zmČnila a my se budeme muset dobĜe nauþit jména, jako jsou Changyu,
Dynasty, Great Wall, Suntime, Dragon Seal, Mogao þi Huadong.
Co vlastnČ o ýínČ víme? NČco o té þi oné dynastii a její zašlé
slávČ, nČco o potlaþování lidských svobod, podivné „kulturní revoluci“, trochu o velikém Maovi, na druhé stranČ o neomezených
možnostech jednČch a bídČ druhých… Není toho mnoho, a tak usuzujeme pĜedevším podle toho, jak se ýína ukazuje v našem prostĜedí. A obraz této zemČ, dĜíve spojovaný s levnými bavlnČnými triþky
a ještČ levnČjšími teniskami, mĤže po všech stránkách povedená
„Culinaria ýína“ þásteþnČ zmČnit.

Diář
✔ 4. 2.
Valtice – OtevĜení 17. roþníku Salonu vín ýR. Salon vín ýeské republiky bude poprvé otevĜen široké veĜejnosti první únorovou sobotu.
K ochutnání bude nová kolekce 100 vín ocenČných zlatou medailí
Salon vín ýeské republiky 2017. www.salonvin.cz
Hustopeþe – Hustopeþský masopust na Turhandlích. Tradiþní prĤvod
fašankových masek, cimbálová muzika, zabijaþkové speciality a degustace vín hustopeþských vinaĜĤ, jejichž sklepy se otevĜou s odbitím
poledne. www.hustopecskymasopust.cz
Drnholec – Noþní otevĜené sklepy Drnholec. Již þtvrtý roþník spoleþného noþního putování po vinných sklepech, provázené zvláštní atmosférou pĜi degustaci mladých vín roþníku 2016. petr.sevca@atlas.cz
KĜepice (okr. BĜeclav) – Tradiþní výstava vín místních a okolních
vinaĜĤ. Na 47. roþníku soutČžní pĜehlídky vín bude k ochutnání
na 500 vzorkĤ vín. Zahraje cimbálová muzika. Obþerstvení zajištČno.
novotnasi@iol.cz
✔ 8. 2.
Praha – Vertikální degustace unikátního vína Prephylloxera Vigna
Don Pepino od Tenuta delle Terre Nere ze sicilské Etny v prostorách
restaurace Villa Richter. www.chovan.cz
✔ 11. 2.
Jaroslavice – Chutnání mladého vína. VinaĜi otevĜou své sklepy
a nabídnou k degustaci mladá vína roþníku 2016 formou placené
pochĤzkové degustace. www.jaroslavictivinari.cz
Slaný – Kvíc – Sud za sudem. ěízená ochutnávka 15 vzorkĤ vín
roþníku 2016 z místní vinice. K zakoupení bude studené obþerstvení.
Doporuþujeme rezervaci. www.vinarstvikvic.cz
Kudlovice – Valentýnská výstava vín. Tradiþní místní výstava vín
s ochutnávkou, obþerstvení zajištČno. Po výstavČ vín volnČ navazuje
cimbálová muzika. www.kudlovice.cz
NČmþiþky – VinaĜská zabíjaþka. Po celý den budou k ochutnání
a ke koupi þerstvé zabíjaþkové speciality, které se budou kombinovat
nejen s domácími víny. www.jstavek.cz
✔ 16. 2.
Praha – ýtvrtky v Restu. VeþeĜe se sardskými víny a typickými
pokrmy sardské kuchynČ. Veþer plný chutí a vĤní zamČĜený na tradiþní
regionální snoubení vína s jídlem. www.chovan.cz
✔ 18. 2.
Dobšice – Putování po dobšických sklípcích. Tradiþní vinaĜská akce
poĜádaná Spolkem dobšických vinaĜĤ ve vinaĜské obci Dobšice.
www.vinari.dobsice.cz
Velké Pavlovice – Spoleþenský ples Modrých Hor s ochutnávkou vín.
Tradiþní ples poĜádají obce Modrých Hor, k tanci a poslechu zahraje
Salonní orchestr Brno. PĜipravena bude ochutnávka modrohorských
vín. www.modrehory.cz
Popice – Tour de Sklep. Oblíbené zahájení sezóny na Hustopeþsku.
PĜíjemná procházka po sklepech místních vinaĜĤ se koná již podeváté.
Na místČ bude i nabídka sýrĤ z rodinné farmy a drobné obþerstvení.
www.tourdesklep.cz
✔ 25. 2.
Brno – Jubilejní 40. jihomoravská regionální výstava vín s mezinárodní úþastí. PĜehlídka vín a volná degustace vystavených vzorkĤ.
K poslechu zahraje cimbálová muzika. www.vinobrno.eu
MezimČstí – Vinná brána. PravidelnČ každou poslední sobotu v mČsíci
v Centru Walzel v MezimČstí na Broumovsku je pĜipraveno k ochutnání 53 otevĜených láhví vín od rĤzných vinaĜĤ. www.vinnabrana.cz

ROK VE SVĚTĚ
Frances Mayesová

P

o velmi dobĜe pĜijatých publikacích „Pod toskánským sluncem“ a „La Bella Toscana“ nabízí
nakladatelství Paseka (www.paseka.cz) další
knihu z pera této autorky nazvanou „Rok ve svČtČ“.
StejnČ jako pĜi objevování nádherné toskánské krajiny nabízí autorka podobnČ bohatou smČs zážitkĤ, postĜehĤ a úvah, tentokrát ze svých cest po ŠpanČlsku,
Portugalsku, Itálii, Francii, Turecku, ěecku… V zápiscích „vášnivé cestovatelky“, napsaných okouzlujícím
stylem, najdeme vše, þím mohou tyto krajiny oslovit
své návštČvníky. Autorka nejen shovívavým zpĤsobem pouþí, ale zároveĖ pobaví, aĢ je tématem umČní,
architektura þi historie, nebo kuchynČ, víno a zdánlivČ
obyþejný, každodenní život.
K napsání této knihy ji pĜivedla mimochodem pronesená poznámka: „ChtČla bych ochutnat poslední kapku –
ta jako by otevĜela novou stránku v knize mého života, jak je možné, že mČ jediná vČta pĜimČla vyplnit pČt
let nároþným pĜesedáním z letadel do autobusĤ, vlakĤ
a lodí?“ vysvČtluje autorka v pĜedmluvČ. Po letech pak
seĜadila jednotlivé cesty za sebe podle roþních období,
aby z nich nakonec sestavila celý rok ve svČtČ. Frances
Mayesová je autorkou (se svým mužem Edem) kuchaĜky „VaĜíme s toskánským sluncem“, a tak je pochopitelné, že její láska ke gastronomii se objevuje i v nové
publikaci. Proto s ní mĤžeme prožít Sevillu s její posedlostí tapas, v Lisabonu ochutnat smažené taštiþky
rissóis, v Neapoli delikátní arancini, zažijeme pár dní
v „ospalém, patĜiþnČ starém a vyzrálém burgundském
mČstČ“ Beaune, nČjaký þas strávíme na Ĝeckých ostrovech „omývaných vodami þasu“, ochutnáme úžasné turecké gözleme... Každá z kapitol publikace Rok
ve svČtČ s podtitulem Zápisky vášnivé cestovatelky
dává pochopit slova otce autorky, který Ĝíkával: „Balit
a vybalovat – tak zní heslo naší rodiny.“

✔ 26. 2.
Velké NČmþice – 57. výstava vín Velké NČmþice. K ochutnání budou
všechny bČžnČ pČstované odrĤdy i ty ménČ známé, dále rĤžová vína,
klarety i vína s vyšším obsahem zbytkového cukru. www.vystavavin.cz
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kaleidoskop

PĚT NEJ...
Největší pokles produkce vína
v ročníku 2016 (OIV 2016)

1. Brazílie – 50 %
2. Argentina – 35 %
3. Chile – 21 %
4. Portugalsko – 20 %
5. Jižní Afrika – 19 %

Brexit a víno

J

ak tomu bývá u každého problematického „rozvodu“, i Ĝešení ¿nanþních záležitostí EU a Velké Británie bude jedno z nejtČžších jednání. Vzhledem k tomu,
že UK pĜispívalo celou 1/8 þistých pĜíspČvkĤ, snaží se úĜedníci UK získat odpovídající podíl z mnohých evropských aktivit. Tak
napĜíklad požadují þást z umČleckých sbírek Evropského parlamentu þi Evropského
soudního dvora. Jeden z požadavkĤ je smČĜován i do „sklepa EU“, kde by podle odhadĤ mČlo být na 42 000 láhví vína a dalšího
alkoholu. UK požaduje z tohoto pokladu
vzhledem ke svým nemalým pĜíspČvkĤm
5 000 láhví vína a 250 láhví destilátĤ. Britská vláda by tak doplnila svĤj vlastní sklep
v blízkosti Buckinghamského paláce, který
byl znaþnČ vyprázdnČn výrazným odprodejem v posledních letech.

Detektiv ve vinicích

J

osefu Engelhartovi z bavorského Státního ústavu pro vinohradnictví
a zahradnictví (LWG) Ĝíkají
Würzburger Weindetektiv.
On se totiž toulá po starých
vinicích a pátrá po zapomenutých a neznámých odrĤdách. To vše proto, aby místní vinaĜi získali odrĤdy, které
by se lépe vyrovnávaly se
suchem, zachovaly si potĜebné aroma i pĜi vyšších teplotách, byly odolnČjší i vĤþi tlaku rĤzných chorob apod. Na experimentálních
vinicích LWG jsou již vysázeny a sledovány odrĤdy, jako jsou Vogelfränkisch þi Putzscheere, velmi nadČjnČ vypadá „žlutý Silvaner“. Dva nové klony
zeleného Silvaneru z LWG byly dokonce již zapsány do Bundessortenamt
(spolková kniha povolených odrĤd). Na historických nČmeckých vinicích
tak bylo již objeveno na 200 starých odrĤd.

PODIVNÉ SLŮVKO:

FLAVONY

Barevné pigmentové složky obsažené v malém množství
ve všech bílých i modrých odrĤdách révy vinné

Můžeme zůstat doma

ý

eští zájemci o diplomy WSET (Wine & Spirit Education Trust) již
za nimi nemusejí jezdit po svČtČ, ale mohou zĤstat doma a zajet
pouze do Brna. Kurzy WSET nČkolika úrovní s „požehnáním“
uznávané britské instituce od února nabízí brnČnské VzdČlávací centrum
MKM. V nČm najdeme jazykovou školu a pĜekladatelskou
agenturu, nabízí specializované jazykové kurzy a profesní
kvali¿kace, kurzy angliþtiny
ve vinaĜství, odtud pochází
i uþebnice vinaĜské angliþtiny (Wine Word – English for
Wine Professionals & Wine
Lovers). Od února 2017 se
tedy zájemci o studium WSET
mohou tČšit na vedoucího kurzu Holanćana Franka Smulderse, který je držitelem titulu
Master of Wine od roku 1992.

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK:

Je-li celý únor mírný, rok ve vinici bude bídný.
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Degustujeme ze skla

Objednávejte na www.w-d.cz

prodejní místa þasopisu WINE & Degustation

Nevíte,
kde koupíte

WINE ?
Degustation

Na těchto místech časopis 100% najdete!

Praha

Vinotéka Bacchus
Dejvická 32, 160 00 Praha 6
Po - Pá 10:00 - 20:00

wine bar

restaurant

shop

TADY
CHUTNÁ ŽIVOT!
RED Pif
Betlémská 9, 110 00 Prague 1
www.redpif.cz

www.bankavin.cz

www.bacchus.cz

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

ZILVAJ VRÍN
xPRODE 7$&(
x'(*86

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

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

Chybí Vám některé vydání
94 | WINE & Degustation

?

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

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 - 20.00
So
9.00 - 19.00
Ne
10.00 - 19.00

Táboritská 1000/23, Praha 3 -Žižkov

www.neoluxor.cz

Global Wines Shop
AJOVNA ͳ VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE

dovoz a prodej
exkluzivních čajů,
poradenství,
degustace, školení
Štefánikova 51, Praha 5
www.bily-jerab.cz

Kamenné prodejny s kompletním sortimentem

www.global-wines.cz
Více než 800 druhů značkových vín z celého světa
Prodejna Smíchov
Karla Engliše 3211/3, Praha 5, tel: 725 013 577
Prodejna Karlín
Sokolovská 100/94, Praha 8, tel: 777 098 668
Prodejna Dejvice
Wuchterlova 18, Praha 6, tel.: 702 177 077

otevírací doba:
po-so: 16:00 - 01:00
ne: 16:00 - 23:00
TQɃIîSEØ ØØ
0QAHAØØ Ø-AKĒØ3SQAMA
tel.: 604 948 446
info@ustarestudny.cz
www.ustarestudny.cz

Čechy

PRODEJNA
ČASOPISŮ

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

Prodej MOSELSKÝCH
RYZLINKŮ a CHAMPAGNE

Vojtěšská 324, 277 11 Neratovice
tel.: +420 724 858 645 I info@ohms.cz

Vinotéka Bacchus
pasáž Atrium, Krkonošská 186
543 01 Vrchlabí, Po - Čt 10:00 - 19:00
Pá - 10:00 - 23:00, So - 9:00 - 12:00

www.bacchus.cz

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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VinarstviPodHradem

Po - So
Smetanova 17, Brno
tel.: 541 241 193

z

VINAŘ ROKU 2011 A 2014
www.vinarstvivolarik.cz
info@vinarstvivolarik.cz
Nakupujte pﬁímo v eshopu vinaﬁství.

E

Údolní 5, 602 00 Brno | +420 737 206 161

lepy - Licht
072-77_Sk

ens

www.garagewine.cz

NA TOMTO
MÍSTĚ MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

VINAěSTVÍ
JIěÍ KOPEýEK

Volejte
244 460 104

Valtice, Náměstí Svobody 16
Zásilková služba 777 743 492

www.vinumbonum.cz

WWW.W-D.CZ

Slovensko

www.bankavin.cz

Vinařství Kopeček - Vinnum Bonum.indd 1

28.11.2014 20:06:40

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

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

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

Chybí Vám některé vydání
Starší čísla objednávejte na www.w-d.cz
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Ke každému předplatnému
BONUS 300 Kč na kurzy
Vinařského Institutu. Více informací
na www.vinarskyinstitut.cz
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Send Předplatné s.r.o.,
Ve Žlíbku 1800/77 hala A3, 193 00 Praha 9

SMS

FAX
+420 225 985 225

+420 225 341 425

@

yacht@send.cz
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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.

PŘEDPLAŤTE SI ELEKTRONICKY www.w-d.cz l www.alza.cz/media/casopisy
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pĜipravujeme

Z příštího čísla
Audience Grand Cru Classé
Bordeaux 2014
Francouzští vinaĜi v polovinČ února na Pražském hradČ
o¿ciálnČ pĜedstaví vína z Bordeaux. Tentokrát z roþníku
2014. Tento svátek do prostor Pražského hradu každoroþnČ pĜiláká stovky milovníkĤ vína. Audience Grand
Cru Classé Bordeaux je totiž jediná akce svého druhu
ve stĜední EvropČ. ýasopis WINE & Degustation nebude na tomto svátku francouzských vín chybČt a v pĜíštím
þísle najdete podrobnou reportáž z celé akce i hodnocení
vín, která byla bČhem Audience prezentována.

Víno a čokoláda
Moudré pĜísloví Ĝíká: „Nikdy není tak dobĜe, aby to þokoláda nedokázala vylepšit.“ Ale co potom Ĝíct o snoubení þokolády s vínem þi jiným ušlechtilým nápojem?
V pĜíštím þísle vám pĜineseme nČkteré kombinace, které
mohou být víc než vylepšení... ZamČĜíme se na jednotlivé druhy þokolády a možnosti jejich snoubení s víny,
destiláty, likéry, þi dokonce s pivem þi kávou. Nemusí
to být jen svatý Valentýn, kdy se þokoláda a víno stanou
zlatým hĜebem gastronomického veþera.
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INZERCE, PRODUKCE

Lucie Nováková, Eliška Rybářová

Poddvorov
V bĜeznovém þísle se v rámci rubriky putování po vinaĜských obcích vydáme zjistit, jak se vinaĜí v PoddvorovČ.
Jsou tu opravdu tak dobré ryzlinky rýnské, anebo zde
hrají prim spíše burgundské odrĤdy? Jaké byly poslední
roþníky v tomto odlehlejším regionu jižní Moravy? A je
lepší Nový Poddvorov, nebo Starý Poddvorov?

STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Roman Novotný, Jakub Přibyl,
Jan Šmíd, Vít Hepnar

PŘEDPLATNÉ

SEND Předplatné s.r.o.
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193 00 Praha 9
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fax: +420 225 341 425
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www.send.cz

ROZŠIŘUJÍ

Společnosti holdingu PNS, Press Media a

Pro všechny své členy

PŘEDPLATNÉ NA SLOVENSKU

Toskánská Anteprima
Toskánská Anteprima patĜí každoroþnČ koncem února
k nejdĤležitČjším a nejprestižnČjším událostem v italském vinaĜském roce. Prezentují se zde aktuální na trh
uvádČné roþníky slavných vín, a není tedy divu, že se
sem sjíždČjí žurnalisté, obchodníci a degustátorské špiþky opravdu z celého svČta. Florencie, San Gimignano,
Montalcino a Montepulciano se bČhem deseti dnĤ stanou rušnými kosmopolitními mČsty. PĜedstavují se slavné i ménČ známé apelace, a tento týden tak dá ucelený
pĜehled o aktuálním stavu skuteþnČ pestré palety toskánských vín. Jen nČkolik dnĤ po skonþení tohoto svátku
toskánských vín vám pĜineseme nejaktuálnČjší novinky
z této pĜekrásné italské oblasti.
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GASTRO

Víno v srdci Evropy

Mezinárodní veletrh vína
pro profesionály
a odbornou veřejnost

7

29. – 31. 5. 2017

PVA EXPO PRAHA – LETŇANY
www.wineprague.com

Souběžně probíhající veletrh:

