
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Veltlínské červené rané 2015 
jakostní, číslo šarže: 5020
Vinařská obec: Tasovice
Viniční trať: Kamenný vrch

Tak tohle je pro mne víno na příjemné posezení 
s přáteli za dlouhých zimních večerů. Vůně mi 
připomíná angrešt nebo ryngle, v chuti mě 
hodně baví medové tóny vyvážené elegantní 
kyselinkou. Kdybych si k němu měl volit dobré 
jídlo, byly by to těstoviny s kuřecím masem 
zalité sýrovou omáčkou.

  
Rulandské modré 2012
Jubilejní víno 
augustiniánského opata
výběr z hroznů, číslo šarže: 2071
Vinařská obec: Havraníky
Viniční trať: Staré vinice

Moc hezká ukázka krásně vyzrálého Ruland-
ského modrého, harmonie vyššího alkoholu 
a mohutného bezcukerného extraktu spolu 
s poměrně nízkým obsahem kyselin řadí tohoto 
krasavce do společností excelentních červe-

ných vín z produkce Znovínu. Tohle víno degus-
tujte ze sklenek Magnum o obsahu cca 800 ml 
a ono se vám ještě více rozvoní. Nazrávací  po-
tenciál – určitě se nebojte dalších 6–8 let.

     
Rulandské bílé 2014
Terroir Club
výběr z hroznů, číslo šarže: 4105
Vinařská obec: Podmolí
Viniční trať: Šobes

Minerální, medové a máslové tóny, pikantní ky-
selinka dává tomuto robustnímu Rulandskému 
velmi šťavnatý projev a nabízí dlouhé ležení 
v archivu. Už teď však představa konzumace 
tohoto vína s originálním Ementálem, a nebo 
se sýrovými fondue na bílé bagetě může lehce 
vzrušit vaše chuťové pohárky.

Tramín červený 2015
Genus Regis
výběr z hroznů, číslo šarže: 5076
Vinařská obec: Starovice
Viniční trať: Středohoří

Milí přátelé, 
přeji vám hezký vstup do nového roku 2017 a věřím, že 
k tomuto kroku přispěji výběrem vín pro lednové Znovínky.
Už tisíce roků má naše tělo zakódované poselství, že v zimě 
je třeba konzumovat vydatnější potraviny  a nápoje !!! než 
v teplém létě, a to přesto, že už se nechoulíme pod skalním 
převisem, ale v teple našich domovů. A tak jsem i já, po vý-
běru vín do těchto Znovínek zjistil, že jsem odložil štíhlá 

mladá vína na teplejší měsíce a podvědomě jsem se orientoval na vína spíše „plnotučná“. Takže 
vám přeji, abyste s těmito víny neztráceli na váze, ale naopak se hezky zakulatili, tak jako tato 
vína (zvláště pak ta ze starších ročníků).

VÍNA PRO MĚSÍC LEDEN  
vybral a doporučuje obchodní zástupce  
pro západní a jižní Čechy Bohouš Ebenlendr
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Jemný citrusový projev vůně tohoto Tramínu 
je hezky dotvořen medovými tóny vypovída-
jícími o vysoké vyzrálosti hroznů a zároveň 
vyšším obsahu zbytkového cukru. Výraznější 
nasládlost tohoto vína by jej mohla nasmě-
rovat ke sladším dezertům. Ovšem klidně by 
mohlo doprovázet i recept mého kolegy Lu-
boše –  husí (kachní) játra na cibulce a medu 
– dík Luboši!!!

Znovín Classic sekt Demi sec
jakostní, červené, šumivé víno
číslo šarže: 9080
Jestliže mám zažitý některý z našich 

sektů jako „zimní“, pak je to určitě tento 
Classic demi červený. Narodil se z odrůdy 
Svatovavřinecké a od ní dostal do vínku tóny 
červeného ovoce. Ve vůni se můžete mazlit 
s povidlovými tóny, chuť nabízí odstíny ost-
ružin a borůvek. Použití – po procházce nebo 
lyžování v mrazivém lednovém dnu, návrat 
s přáteli či rodinou do vyhřátého domova 

(horské chaty), čas cca mezi 16–17 hod. a vy-
hodnocení dne s několika sklenkami tohoto 
nektaru před dobrou večeří.

Cabernet Moravia 2005
jakostní, číslo šarže: 498
Vinařská obec: Horní Dunajovice
Viniční trať: Frédy

Tak tohle jsou výsledky archivace červených 
vín v přímém přenosu. V katalogu vín z roku 
2009 jsme vám tento Cabernet doporučili ar-
chivovat 6–9 roků od lahvování a ejhle ono se 
mu zatím vůbec nechce odcházet! Dlouhým 
naležením se vůně dostala do tónů ostružin, 
kůže nebo ušlechtilého dřeva. V chuti se ob-
jevují tóny sušených borůvek. Tenhle hoch 
v nejlepších letech může doprovázet pokrmy 
z pernaté zvěře a nebo divočáka se šípkovou 
omáčkou. I po jedenácti letech je tento Ca-
bernet ve velmi dobré kondici a  já mu přeji 
ještě pár let odpočinku v archivech. Ale to už 
záleží především na vás!!!   
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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
včetně 

DPH

1 Veltlínské červené rané 2015
jakostní, polosuché, 0,75 l
zbytkový cukr: 9,1 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 12,5 %

5020 Tasovice
Kamenný vrch
Znojemsko

105 Kč

· Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
· Zařazeno mezi 100 nejlepších vín nového ročníku SALONU VÍN ČR 2017

2 Rulandské modré 2012, Jubilejní víno 
augustiniánského opata, výběr z hroznů, suché, 0,75 l
zbytkový cukr: 5,4 g/l, kyseliny: 4,7 g/l, alkohol: 14,5 %

2071 Havraníky
Staré vinice
Znojemsko

180 Kč

· Bronzová medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2013 – znojemská podoblast“

3 Rulandské bílé 2014, Terroir Club
výběr z hroznů, polosladké, 0,75 l
zbytkový cukr: 21,8 g/l, kyseliny: 7,4 g/l, alkohol: 11,5 % 

4105 Podmolí
Šobes
Znojemsko

260 Kč

· Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2015 – znojemská podoblast“

4 Tramín červený 2015, Genus Regis
výběr z hroznů, polosladké, 0,5 l
zbytkový cukr: 29,0 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, alkohol: 12,5 %

5076 Starovice
Středohoří
Hustopečsko

150 Kč

5 Znovín Classic Sekt Demi sec – červený, 0,75 l
jakostní šumivé víno polosuché

9080 Znojemská vinařská 
podoblast

170 Kč

6 Cabernet Moravia 2005, jakostní, suché, 0,75 l
zbytkový cukr: 2,6 g/l, kyseliny: 4,7 g/l, alkohol: 12,0 %

498 Horní Dunajovice
Frédy, Znojemsko

135 Kč

· Zařazeno mezi TOP 10 vín soutěže „MAKRO VÍNO ROKU 2009“
· Na největší tuzemské soutěži vín „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2009“ získalo toto víno 5 korunek (nejvyšší možný počet).
· Stříbrná medaile na soutěži „PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN 2009“, Velké Pavlovice


