ÚNOR

DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ

2018

2

VINNÝ MĚSÍČNÍK

VÍNA PRO MĚSÍC ÚNOR

vybral a doporučuje Martin Šmíd,
obchodní zástupce pro severní a východní Čechy
Dobrý den přátelé dobrého vína,
měsíc únor je v našem vinařství již tradičně spojen s první prezentací a ochutnávkou mladých vín z loňského ročníku. V našem
případě velmi slibného ročníku 2017. Ročníku, který kladl na bedra
vinohradníků i sklepmistrů nejednu výzvu. Ať už to byly jarní mrazíky, které redukovaly výslednou sklizeň, anebo vysoké letní teploty doprovázené na některých lokalitách až mimořádně dlouhým
obdobím sucha. Tyto a mnoho dalších událostí formovaly strukturu, chuť, kondici a tedy výslednou tvář vín z vinařského ročníku
2017. Kolekce, kterou jsem měl možnost vytvořit na měsíc únor, tak bude z větší části věnována
právě mladým vínům z loňského ročníku, které jsou již k dispozici.

1

Rulandské šedé 2017

víno jakostní odrůdové
oblast Morava
číslo šarže: 7311
Rulandské šedé je odrůda, která si u zákazníků za poslední dekádu stále udržuje vysokou míru popularity. Většinou jsou to jemně
aromatická a vyvážená vína, obsahující v závislosti na ročníku rozdílný zbytkový cukr.
Avšak nepostrádají eleganci i atraktivní
chuť, která si podmaní nejednoho milovníka bílých vín z rodiny burgundských odrůd. Tento mladý představitel Rulandského
šedého z hustopečských vinic Vám podle
mého názoru může nabídnout nejen svěžest mladých vín, kouzlo jejich primárních
ovocných a květinových tónů, ale také příjemné okamžiky při dlouhých rozhovorech
s přáteli nad sklenkou skvělého vína.
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Rulandské bílé 2017
Terroir Lacerta viridis

pozdní sběr
číslo šarže: 7313
Vinařská obec: Hnanice
Viniční trať: Fládnická
Existují odrůdy, o kterých se neustále hovoří
a hřejí se na výsluní popularity a zájmu.
Jmenoval bych například Sauvignon, již
výše zmíněné Rulandské šedé, Pálavu či
Tramín červený. Na druhou stranu je velmi
příjemné cítit, že v průběhu několika posledních let se stáčí oprávněná pozornost,
a to zejména ze strany širší vinařské veřejnosti, k odrůdám, o které se zpravidla dříve
zajímali experti, anebo skuteční milovníci
klasických bílých odrůd. Dle mého úsudku,
Rulandské bílé v našem regionu patří
do absolutní kvalitativní špičky. Díky Vám

a Vašemu zájmu se „popelka“ jménem Rulandské bílé opět dostává na přední místa,
kam beze sporu patří. I tento velmi slibný
představitel mladého „rulandu bílého“
z dnes již klasické polohy Fládnická v obci
Hnanice má výraznou šanci nám ukázat svůj
charakter a noblesu, kterou nás obdařila
tato krásná vína i z předešlých ročníků.

3

Cabernet Sauvignon rosé 2017

pozdní sběr
číslo šarže: 7317
Vinařská obec: Slup
Viniční trať: Dívčí vrch
Jsem si jist, že každý rok slyšíte, jak křivka oblíbenosti růžových vín neustále míří vzhůru.
Neděje se tak jen u nás. Dá se říci, že je to jev
globální. Přijměte tedy pozvání na ochutnávku dalšího mladého rosé, tentokrát
z ročníku 2017. Cabernet Sauvignon, který je
srdcem tohoto vína, dává v našich severních
lokalitách růžovým vínům všechny atributy,
které jsou pevně spojeny s vnímáním vysoké
kvality vín v této kategorii. Především je to
bohatost a čistota v chuti i vůni. Přidáme-li
až opojné propojení krystalicky čistých ovocných tonů, jarní, křupavé kyselinky s milým
zbytkovým cukrem, dostáváme celkově vyvážený a chuťově pestrý „růžový“ zážitek. To
vše toto rosé z Dívčího vrchu má.
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Pálava 2015

výběr z hroznů
číslo šarže: 5071
Vinařská obec: Petrovice
Viniční trať: Kokusové hory
Pro milovníky vín z aromatických odrůd,
kteří vyhledávají nevšední degustační zážitek, jsem vybral Pálavu v kategorii výběr
z hroznů z ročníku 2015. Víno samotné, již
v aktuální nabídce nenajdete, nicméně stojí
za připomenutí. Ročník 2015 byl velmi bohatý a to se samozřejmě projevilo i na struktuře Pálavy z Kokusových hor. Navíc, víno

bylo vyrobeno z hroznů, které pochází
z hluboce prokořeněné révy na primárních
horninách, jenž má za sebou i několik
dekád. Společně s tradiční aromatickou
strukturou, která je odrůdě Pálava vlastní,
zbytkovým cukrem, který nepřekrývá odrůdový charakter vína a stále svěží kyselinkou,
můžeme najít i jistou míru minerality, která
nebývá u aromatických vín příliš obvyklá.
Víno je ve velmi slušné kondici. Je lehce nazrálé, vyvážené, odrůdově identické a uchovává si stále svou přívětivou tvář.
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Modrý Portugal 2016
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Ryzlink rýnský 2006

víno jakostní odrůdové
číslo šarže: 6357
Vinařská obec: Miroslav
Viniční trať: Weinperky
Hledáte-li příjemné červené víno s měkkou
a vyzrálou tříslovinou, nízkou kyselinkou
a jemným ovocno-květinovým aromatickým profilem, zkrátka červené víno na delší
popíjení v přátelském kruhu, tak Modrý Portugal z vyzrálého ročníku 2016 je Vám plně
k dispozici. Již mnohokrát jsme Vám nabízeli
v ročníkové řadě vín vzorky, které nadmíru
splňovaly pověstné kvalitativní hodnocení
poměru ceny versus výkon. U tohoto Modrého Portugalu se domnívám, že to platí
na 100 %. Připočteme-li i místo původu, tedy
vinici Weinperky, která rozhodně patří mezi
ty nejlepší polohy, nezbývá nám jen se těšit
na lehkou konverzaci s příjemným vínem.

slámové víno
číslo šarže: 6058
Vinařská obec: Stošíkovice na Louce
Viniční trať: U tří dubů
Závěrečná pozice ve Znovínkách je zpravidla věnována lahvově zralému vínu z řady
Znovín Galler y. Tentokrát jsem dostal
možnost výběru z několika naprosto mimořádných vín. Vzhledem k celkové kompozici

tohoto vydání jsem s potěšením shledal, že
si mohu vybírat ze skutečných skvostů a to
zejména v kategorii vín ledových a slámových. Neubránil jsem svou zvědavost a sáhl
jsem po královské odrůdě Ryzlink rýnský
z nádherné lokality U tří dubů v obci Stošíkovice na Louce. Vy, kteří jste navštívili tuto
vinici, mně snad potvrdíte, že to není vinohrad, ale krásná vinohradníkova zahrádka.
A proto i tento charizmatický slámový RyzPoř.
číslo

link rýnský v mých očích symbolizuje další
nádherně vybroušený drahý kamínek v mozaice z dílny pana sklepmistra Petra Drozda,
který s precizní řemeslnou dovedností
a zručností převtělil plně vyzrálé a zdravé
hrozny z této zahrádky do exkluzivního
vína, které reprezentuje nejen eleganci, noblesu, bohatost a plnost, ale také jistý druh
vinařského zázraku.

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

Rulandské šedé 2017
ročníkové víno jakostní víno, suché, láhev 0,75 l

7311 Morava

105 Kč

2

Rulandské bílé 2017 – Terroir Lacerta viridis
pozdní sběr, suché, láhev 0,75 l

7313 Hnanice
Fládnická
Znojemsko
7317 Slup
Dívčí vrch
Znojemsko
5071 Petrovice
Kokusové hory
Znojemsko

160 Kč

zbytkový cukr: 7,5 g/l, kyseliny: 6,8 g/l, alkohol: 12,0 %

zbytkový cukr: 4,8 g/l, kyseliny: 6,7 g/l, alkohol: 12,0 %

3

Cabernet Sauvignon rosé 2017
pozdní sběr, polosladké, láhev 0,75 l

4

Pálava 2015 – Terroir Club
výběr z hroznů, polosladké, láhev 0,5 l

zbytkový cukr: 18,1 g/l, kyseliny: 6,7 g/l, alkohol: 12,5 %

zbytkový cukr: 28,7 g/l, kyseliny: 6,9 g/l, alkohol: 12,5 %

140 Kč

150 Kč

• Zlatá medaile na „VINOFORUM 2016“ Zakopane (Polsko)
• Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
• Zlatá medaile na „OENOFORUM 2017“ (Slavkov u Brna)
• Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“

5

Modrý Portugal 2016
jakostní víno, suché, láhev 0,75 l

zbytkový cukr: 4,3 g/l, kyseliny: 5,1 g/l, alkohol: 12,0 %

6

Ryzlink rýnský 2006
slámové víno, sladké, láhev 0,2 l

zbytkový cukr: 248,5 g/l, kyseliny: 8,6 g/l, alkohol: 9,0 %

6357 Miroslav
Weinperky
Znojemsko
6058 Stošíkovice
na Louce
U tří dubů
Znojemsko

• Velká zlatá medaile na „TERRAVINO 2007“ Tel Aviv (Izrael)
• Absolutní šampion a Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2008“
• Šampion v kategorii „Bílá vína sladká“ na „ŠTIKA FORUM 2008“ v Pardubicích
• Zlatá medaile na „DECANTER 2008“ (Londýn)
• Zlatá medaile na „CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2008“ v Belgii.
• Zlatá medaile na „AWC VIENNA 2008“ ve Vídni (Rakousko)
• Diplom na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2008“
• Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2009“ v Paříži
• Zlatá medaile (Zarcillo de Oro) na „PREMIOS ZARCILLO 2009“, Valladolid, Španělsko
• Šampión na „ČESKOSLOVENSKÁ VINAŘSKÁ LIGA 2008“, Modra, Slovensko
• 4 korunky na „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2009“

95 Kč

350 Kč

VYCHÁZ
Í JIŽ 1. 3
. 2018
Úlet ledňáčka, autor Jiří Koštýř, dílo je součástí obrazové galerie v Louckém klášteře ve Znojmě

KATALOG

VÍN, SLUŽEB A INFORMACÍ
platný od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018

Včetně internetové verze na www.znovin.cz

