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Znovín de Lux Brut
jakostní šumivé víno

Znovín de Lux Brut je excelentní suchý sekt. 
Abyste si jeho kvality náležitě vychutnali, je 
třeba jej správně nachladit. Optimální tep-
lota je pro tento sekt 6ºC. Jakmile jej nalijete 
do úzké sklenice typu „flétna“, můžete obdi-
vovat jemné intenzivní perlení a nažloutlou 
barvu, která signalizuje lehkou lahvovou 
zralost. Při prvním přivonění jsou cítit tóny 
druhotného kvašení, které probíhalo v láhvi 
a dále nazrávalo zhruba 18 měsíců. Vůně 
vína se postupně otevírá do vůně vlašského 
ořechu a  másla. V  ústech se rozprostře 

jemné perlení a povzbudí nás pikantní ky-
selinka se smetanovou dochutí. Tento sekt 
se hodí nejen pro slavnostní příležitosti, ale 
také na delší popíjení. My jsme ho s man-
želem nabídli našim hostům jako uvítací 
přípitek na letním grilování. Naše chuťové 
pohárky se příjemně otevřely a začal krásný 
letní večer.

Cabernet Sauvignon rosé 2015
jakostní víno, číslo šarže 5083
Viniční trať: Achtele
Vinařská obec: Křepice
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Vážení předplatitelé Znovínek,
znovu jsem dostala příležitost se s Vámi prostřed-
nictvím Znovínek podělit o zážitky z ochutnávání 
šesti vín, která jsem pro Vás vybrala. Inspirací 
pro výběr mi bylo období prázdnin, dovolených 
a příjemných teplých dní a večerů, kdy máme více 
času na setkávání se s rodinou a přáteli a u tako-
vých okamžiků nesmí chybět dobré víno, které se 
snoubí se zajímavými pokrmy. V těchto Znovín-
kách bych se s Vámi chtěla o své zážitky podělit. 
Přestože nám prázdniny pomalu končí, určitě na-
jdeme v nadcházejících dnech ještě trochu času 
na pohodové posezení a degustaci našich vín. 
Přeji Vám hezký zbytek léta a příjemnou zábavu 
s našimi víny.

VÍNA PRO MĚSÍC SRPEN ROKU 2016  
vybrala a doporučuje manažerka marketingu  
Eva Gargelová
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Po chvilce přišlo na  řadu druhé víno na-
šeho přátelského setkání. Víno světle rů-
žové barvy, která lahodí mému oku a vůně 
čerstvě posbíraných jahod je přesně to, 
co od růžového vína očekávám. Zůstávám 
spokojená i  při ochutnání. Ovocná chuť 
červeného ovoce mi nejvíce připomíná 
maliny, kyselina harmonizuje se zbytko-
vým cukrem a v ústech přetrvává dlouhá 
dochuť.  Maso,  k teré se př ipravovalo 
na grilu, potřebovalo ještě chvilku prohřát, 
a tak jsme na terase s výhledem na západ 
slunce pili toto příjemně chlazené rosé. 
Jako malý předkrm byly připravené dokřu-
pava opečené bílé bagetky s bylinkovým 
máslem.

Sauvignon 2015 
Lacerta viridis
pozdní sběr, číslo šarže 5058
Viniční trať: Knížecí vrch
Vinařská obec: Hnanice

Nastal čas prověřit v  alobalu zabalenou 
voňavou pochoutku.  Toto j ídlo jsme 
ochutnali před pár lety v  Krkonoších asi 
1  200  metrů nad mořem na  Černé hoře 
a  stalo se u  nás doma velmi oblíbeným. 
Odtajním pro Vás recept na nezapomenu-
telnou dobrotu. Na silnější plátek anglické 
slaniny nakrájejte několik koleček cibule 
a  zasypte strouhaným sýrem s  modrou 
plísní. To vše zabalte do alobalu a nechte 
na grilu nebo v troubě prohřát 10–12 mi-
nut, až se slanina prohřeje, cibule změkne 

a sýr rozpustí. Podávejte s čerstvým peči-
vem. Takové jídlo si žádá i stejně silného 
partnera v  podobě nápoje. Proto jsem 
vybrala právě tento Sauvignon s výraznou 
kyselinou, která znovu vzpruží naše chu-
ťové pohárky. Ale posuďme víno pěkně po-
pořádku. Ve sklence se odráží světle žlutá 
barva se stříbřitými odlesky. Nosem pak 
procházejí tóny připomínající „zelené“ Sau-
vignony, zejména list černého rybízu, květ 
hluchavky či čerstvou kopřivu. V chuti je 
víno svěží, s tropickými tóny zejména citru-
sového ovoce a zanechává dlouhý dojem. 

Na našich hostech bylo znát, že harmonie 
jídla a vína byla bezchybná.

Rulandské modré 2011
výběr z bobulí, číslo šarže 1088
Viniční trať: Dívčí vrch
Vinařská obec: Slup

Při výběru vín pro Znovínky saháme také 
do archívu a představujeme vína, která již 
v našich nabídkách nejsou. Mé oko zajásalo 
při pohledu na  seznam dostupných vín. 
Kromě jiných lahůdek mě zaujalo toto víno. 
Vzpomínám si na  pracovní ochutnávku, 
kdy jsme s kolegy, bylo nás asi třicet, po-
rovnávali dvě stejné rulandy ze stejného 
ročníku i viniční tratě s  jinými čísly šarže. 
Přestože hrozny pocházely ze stejné vinice, 
byly sklizeny ve dvou dnech a tím pádem 
se vína vyráběla v  odlišných nádobách. 
Obě degustovaná vína získala v hodnocení 
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stejný počet hlasů a velký obdiv nad umem 
našich sklepmistrů. Velice jsem se těšila 
na  jeho ochutnání s  odstupem několika 
let a byla jsem okouzlena. Víno jsme de-
kantovali, neboť jsme jej chtěli důkladně 
provzdušnit. Jak se později ukázalo, udělali 
jsme dobře, protože na dně láhve se objevil 
malý depot vinného kamene. Víno jsme 
nalévali do sklenic se širokým velkým ka-
lichem, který se nahoře zužoval a koncen-
troval tak vůni. Cihlová barva typická pro 
Rulandské modré získala nazráváním lehké 
odlesky hnědé barvy a po stěnách sklenice 
kanuly dlouhé, táhlé slzy. Vůně vína byla 
intenzívní, mohutná a  budila očekávání 
velkého vína, plného a hutného. V ústech 
se pak rozlévaly chutě hořké čokolády 
s kouřovými tóny a na závěr nás pohladila 
lehká tříslovina. Abychom nepřehlušili toto 
skvělé víno, podávali jsme k němu opečené 
medailonky z hovězí svíčkové. Jen lehce 
osolené a  ovoněné čerstvě nasbíraným 
rozmarýnem z bylinkové zahrádky.

Veltlínské zelené 2013
pozdní sběr, číslo šarže 3031
Viniční trať: Skalka
Vinařská obec: Krhovice

Zábava nekončí. Jako další vzorek jsme 
vybrali šťavnatý veltlín, který zažene leh-
kou únavu způsobenou gastronomickými 
zážitky. Víno má zelenkavou barvu se zla-
tavým třpytem. Jakmile se maličko ohřálo 
v našich sklenkách, vystoupila z něj vůně 

pražených mandlí a jemné minerální tóny. 
Terciární buket ve  vůni prozradil lehkou 
lahvovou zralost a  v  chuti nás potěšila 
šťavnatá kyselina s chutí tropického ovoce 
jako je například ananas nebo kiwi. Ideální 
neúnavný společník na dlouhé večery.

Kerner 2015
Výběr z bobulí, číslo šarže 5042
Viniční trať: Weinperky
Vinařská obec: Miroslav

Čas se nachýlil a krásný večer pomalu kon-
čil, byla ta pravá chvíle na sladkou tečku. 
Kerner se pyšní zlatožlutou barvou a  jeho 
slzy stékají po stěnách skleničky jen velmi 
zvolna. V plné, bohaté vůni můžeme najít 
zralé broskve, přezrálá žlutá jablka, ale 
i skořici a vanilku. Víno je v chuti velice pří-
jemné, sladké s medovými a vanilkovými 
tóny, které se snoubily s  jemně nahořklou 
chutí kvalitního sýra s modrou plísní. Naše 
návštěva odcházela spokojená a  plná 
dojmů. Doufám, že neméně spokojení 
budete i  Vy, pokud Vás moje zkušenost 
inspirovala. 

Přeji Vám příjemné zážitky ve společnosti 
našich vín a těším se, že své zážitky s námi 
budete sdílet na některé z našich akcí, pří-
padně na Facebooku.
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Poř. 
číslo

Odrůda, ročník
stupeň jakosti, zařazení podle zbytkového cukru, obsah lahve
analytické hodnoty

Číslo 
šarže

Vinařská obec 
Viniční trať
Vinařský region

Cena lahve
včetně 

DPH

1 Znovín de Lux Brut
jakostní šumivé víno
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 11,6 g/l  kyseliny: 8,1 g/l
alkohol: 12,5 %

3021 Znojemská 
vinařská 
podoblast

220 Kč

•  Zlatá medaile a Vítěz kategorie šumivých vín na mezinárodní soutěži vín „CUVÉE 2013“, Ostrava

2 Cabernet Sauvignon rosé 2015
jakostní víno, polosuché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 14,3 g/l  kyseliny: 6,9 g/l, 
alkohol: 12,0 %

5083 Křepice
Achtele
Hustopečsko

95 Kč

3 Sauvignon 2015 LACERTA VIRIDIS
pozdní sběr, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 7,3 g/l  kyseliny: 7,0 g/l, 
alkohol: 12,5 %

5058 Hnanice
Knížecí vrch
Znojemsko

150 Kč

•  Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2016“, Rueda, 
Španělsko

4 Rulandské modré 2011
výběr z bobulí, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 5,5 g/l  kyseliny: 4,2 g/l, 
alkohol: 14,0 %

1088 Slup
Dívčí vrch
Znojemsko

225 Kč

•  Zlatá medaile na soutěži vín VINUM JUVENALE 2011, Brno

5 Veltlínské zelené 2013
pozdní sběr, suché
obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 7,2 g/l  kyseliny: 6,6 g/l, 
alkohol: 12,0 %

3031 Krhovice
Skalka
Znojemsko

130 Kč

6 Kerner  2015
výběr z bobulí, sladké
obsah lahve 0,5 l
zbytkový cukr: 69,3 g/l, kyseliny: 7,9 g/l,
alkohol: 11,0 %

5042 Miroslav
Weinperky
Znojemsko

180 Kč
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