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VINNÝ MĚSÍČNÍK

VÍNA PRO MĚSÍC LEDEN

vybrala a doporučuje Ing. Eva Gargelová,
manažerka marketingu
Vážení přátelé znovínských vín,
dovolte mi, abych Vám předložila svůj výběr vín pro
lednové Znovínky. Věřím, že Vás bude ochutnávání
bavit stejně jako mě. Jsme v povánočním období, tak
nás nestresují úklidy ani nákupy a můžeme se v klidu
oddávat smyslovému vnímání při ochutnávání.
Přeji Vám příjemnou zábavu.
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Dan Ermite 2016

známkové víno jakostní
Znojemská vinařská podoblast
Víno zlatavé barvy s medovou vůní, ve které
lze najít i stopy po limetce. Jedná se o víno
vyrobené z odrůdy Veltlínské zelené, je
odrůdově čisté a nekomplikované, s vyváženou chutí a dobrým poměrem mezi
cukrem a kyselinou. V chuti můžeme najít
i minerální a zemité tóny. Bude jistě dobrým
společníkem téměř při každé příležitosti.
Je to víno, se kterým jsem začínala svou
kariéru ve Znovínu. Nejsem vystudovaná vinařka a při svých prvních řízených degustacích jsem hledala, čím zaujmout. Chyběly
mi zkušenosti ve vinohradnictví i vinařství
a můj slovník nebyl příliš bohatý na to,
abych vykreslila senzorické vlastnosti vín
tak vznešeně, jak to uměli moji kolegové.
Příběh tohoto vína byl natolik zajímavý, že
jsem si jej často pro své degustace vybírala.

Kromě jasného, ale stručného zhodnocení
smyslových vlastností jsem často mluvila
o poustevníku Danížovi, po kterém je víno
pojmenováno (zkráceně Dan, ermite =
z francouzštiny poustevník) a zázračné moci
vody ze studánky v kostele v Hnanicích, ze
které se napil a jako mávnutím kouzelného
proutku se uzdravil. Plynule jsem pak přešla
k vědecky ověřeným skutečnostem, jak je
zdravé umírněné, ale pravidelné pití vína.
To bylo dokázáno ve vědecké studii Prof. Šamánka, kde bylo použito právě toto známkové víno Dan Ermite. Proto jistě i Vy snad
chápete, že jsem nemohla tento úžasný
veltlín vynechat ani dnes.
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Müller Thurgau 2016
jakostní víno
číslo šarže 6302
vinařská obec: Šatov
viniční trať: Peklo
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Jedná se o ovocný t yp vína, k teré mi
ve vůni připomíná bělomasou broskev, rozpoznávám jemný nádech vanilky a celkově
působí svěže, hravě. Už při ovonění se mi
v ústech sbíhají sliny na první doušek. Vůně
broskví se opakuje i v chuti, která je ještě
obohacená ranými meruňkami. Doporučuji víno vypít v této svěží šťavnaté kondici
a kombinovat jej například s grilovaným
pstruhem. Pečlivě vychutnávejte každý
doušek, protože tuto původní müllerku
jsme na naší viniční trati Peklo již vyklučili
(vykáceli) a půdu připravujeme na opětovnou výsadbu. Potrvá tedy nejméně čtyři
roky, než si ji budeme moci z této sluncem
vyhřívané vinice opět dopřát. Vzpomněla
jsem si na jeden zážitek z Pekla, kdy jsme
tady v lednu natáčeli nějaký pořad pro
televizi. Věřili byste, že i v Pekle může být
někdy pořádná zima? Tehdy bylo asi deset
stupňů pod nulou, dokonce napadl i sníh!
Bylo větrno, jasno, svítilo sluníčko a sníh
křupal pod nohama. Zkrátka nádherná
zimní pohádka a záviděníhodná příležitost.
Jenže když tak postáváte dvě hodiny ve vinici, začne se vám ta romantika pomalu
vytrácet. Zmrzlí na kost jsme pak dělali
všechno pro to, abychom tu nádheru mohli
pozorovat opět zpoza okna ve vyhřáté
kanceláři.
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Rulandské bílé 2015
výběr z hroznů
číslo šarže 5026
vinařská obec: Miroslav
viniční trať: Weinperky
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VINNÝ MĚSÍČNÍK
Zprvu střídmé aroma připomínající ryngle
se po čase ve skleničce ohřeje a transformuje do vůně čerstvého chleba s máslem.
Po zahřátí v ústech se rozvine příjemná
plná chuť zakončená smetanovým nádechem a zapůsobí mohutným, dlouhým
dojmem. Je to velmi robustní, extraktivní
víno, a není divu. Ten rok byl mimořádně
teplý, se slunným létem, které ve svém závěru dopřálo révě i tolik potřebnou vláhu.
Víno je podle mého názoru v optimální
kondici a vychutnala bych si ho třeba s kuřecím masem se smetanovou omáčkou
s hříbky.
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Veltlínské zelené 2009

výběr z hroznů
číslo šarže 9010
vinařská obec: Slup
viniční trať: Kacperky
V každých Znovínkách Vám také představujeme víno, které se vyrobilo v omezeném množství a je možná i jinak jedinečné,
a proto bylo zařazeno do malých partií
vín pojmenovaných Znovín Gallery. Tentokrát ochutnáme víno z ročníku, který
byl po stránce kvality mimořádný. Byť
byla úroda nižší, kvalitní podmínky pro
dozrávání na podzim byly excelentní. Pro
optimální požitek z tohoto vína si Vám dovoluji doporučit dekantaci. Jednak z toho
důvodu, že je ve víně vysrážen vinný kámen, který sice není na závadu, ale křoupat
v ústech byste ho asi nechtěli, a jednak
vínu provzdušnění prospěje, aby se lépe
rozvonělo. Proto bych i teplotu podávání
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v tomto případě lehce zvýšila z obvyklých
8–10˚C na alespoň 14˚C. Mimo vůně lahvové zralosti jsem ve vůni identifikovala
tóny zcukernatělého medu s lískovými
oříšky, případně přezrálé hrušky a karamel.
Potěšila mě stále příjemná chuť a harmonie mezi kyselinou a cukrem. Tento veltlín
už optimálně nazrál, a pokud ho máte
ve svých archivech, dlouho už jej neschovávejte, otevřete ho a vychutnejte s kvalitními zrajícími sýry s bílou plísní.
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Ryzlink rýnský 2015

ledové víno
číslo šarže: 5110
vinařská obec: Stošíkovice na Louce
viniční trať: U tří dubů
Těší mě, že společně můžeme ochutnat
víno, které si ze světové soutěže vín Terravino v Izraeli přivezlo před koncem loňského roku významná ocenění. Získalo titul
absolutního Šampiona v konkurenci vín
z 30 zemí světa a vysloužilo si také ocenění
za nejlepší víno ČR, dále za Nejlepší víno
v cenové kategorii 37–49,99 dolarů, a navíc
získalo ještě Velkou zlatou medaili. Nejsou
to jediná ocenění. Úspěšné bylo kromě
tuzemských výstav i v Anglii, Německu,
Rakousku, Jihoafrické republice, Číně, Kanadě a v USA. Zkrátka to naši sklepmistři
ve Znovínu umí. Popsat v krátkosti takové
víno není jednoduché a uvádí mě do rozpaků. Je totiž plné superlativ. Kromě vůně
medu a rozinek v něm pěkně voní i meruňková marmeláda a karamel. Věřím, že i vy
v něm najdete mnohé příjemné vůně. Chuť
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VINNÝ MĚSÍČNÍK
je bohatá, dlouhá a výrazná s mohutným
sladkým závěrem. Pro umocnění zážitku
bych doporučila dort sachr se šlehačkou.
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Svatovavřinecké 2015

jakostní víno
číslo šarže 5097
vinařská obec: Strachotice
viniční trať: Dívčí vrch
U tohoto vzorku oceňuji švestkově nafialovělou svěží barvu. Působí na mě zajímavým dojmem a nacházím v něm jakoby
odlesky ametystu. Mimochodem, víte,
že ve starověku se ametyst používal jako
talisman proti následkům nadměrného
pití? Obzvlášť u červených vín doporučuji
prohlédnout si pečlivě ve skleničce barvu
vína. Právě zde se dobře porovnávají odstíny jednotlivých odrůd, vyzrálosti a stáří.
A barva Vám tak odkryje mnohá tajemství,
ještě než se vína napijete. Při ovonění cítím
závan zakouřené vůně, snad tabák s tóny
hřebíčku a sušených švestek. Je to víno,
které si teď v zimě ráda dopřeju na závěr
dne před spaním. Podává se teplejší než
bílé, takže mě v těchto chladných dnech
zbytečně neochlazuje, naopak, příjemně
zahřeje, zklidní a připraví na dobrou noc.
Na zdraví!

Poř.
číslo

Odrůda, ročník
stupeň jakosti, zařazení podle zbytkového cukru, obsah lahve
analytické hodnoty
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Dan Ermite 2016
známkové víno jakostní, suché, láhev 0,75 l

2

Müller Thurgau 2016
jakostní víno, polosuché, láhev 0,75 l

Číslo
šarže

6302

zbytkový cukr: 8,5 g/l, kyseliny: 6,0 g/l, alkohol: 12,0 %

Vinařská obec
Viniční trať
Vinařský region

Cena
lahve
včetně
DPH

Znojemská
vinařská
podoblast

95 Kč

Šatov
Peklo
Znojemsko

120 Kč

• Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2016 „VINUM JUVENALE 2016“ v Brně
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Rulandské bílé 2015
Terroir Club
výběr z hroznů, polosuché, láhev 0,75 l

5026

zbytkový cukr: 13,3 g/l, kyseliny: 6,2 g/l, alkohol: 12,5 %

Miroslav
Weinperky
Znojemsko

160 Kč

• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži „PINOT BLANC DU MONDE 2016“ Strasbourg (Francie)
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „VINNÉ TRHY PEZINOK 2016“ (Slovensko)
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2016“ Vídeň (Rakousko)
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Veltlínské zelené 2009
Znovín Gallery
výběr z hroznů, polosladké, láhev 0,5 l

9010

zbytkový cukr: 29,8 g/l, kyseliny: 5,9 g/l, alkohol: 13,5 %

Slup
Kacperky
Znojemsko

170 Kč

Stošíkovice na
Louce
U tří dubů
Znojemsko

360 Kč

• Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2010“ (Rakousko)
• Stříbrná medaile na soutěži vín „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2012“

5

Ryzlink rýnský 2015
ledové víno, sladké, láhev 0,2 l

5110

zbytkový cukr: 194,8 g/l, kyseliny: 9,0 g/l, alkohol: 8,5 %

• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016“
•P
 latinová medaile za nejlepší české sladké víno v roce 2016 na soutěži vín pořádané prestižním
vinařským časopisem DECANTER (Londýn)
• Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „MUNDUS VINI 2016“ (Německo)
• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2016“ Vídeň (Rakousko)
•V
 elká zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „MICHELANGELO WINE AWARDS 2016,
Stellenboschi (Jihoafrická republika)
• S tříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „Hong Kong International Wine & Spirit
Competition 2016“ (Čína)
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „TERRAVINO IZRAEL 2016“ (Ashdod)
• Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2017“
• Zlatá medaile na „SÉLECTIONS MONDIALES DES VIN CANADA 2017“ Quebec (Kanada)
• Zlatá medaile na „OENOFORUM 2017“ (Slavkov u Brna)
• Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“
• Stříbrná medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2017" (USA)
•A
 bsolutní šampion, nejlepší víno z ČR, vítěz kategorie a velká zlatá medaile na „TERRAVINO IZRAEL
2017“ (Ashdod)
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Svatovavřinecké 2015
jakostní víno, suché, láhev 0,75 l

zbytkový cukr: 4,1 g/l, kyseliny: 4,4 g/l, alkohol: 12,5 %

5097

Strachotice
Dívčí vrch
Znojemsko

95 Kč

