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VÍNA PRO MĚSÍC BŘEZEN

vybral a doporučuje Ing. Karel Matula,
vedoucí řízení jakosti
Vážení milovníci znovínských vín a odběratelé Znovínek.
Po více než roce pro Vás opět vybírám sestavu šesti šarží pro
toto příjemné vinařské předplatné. Je březen, za okny jaro,
a tak jsem sáhnul po výrobcích aromaticky bohatých, atraktivních a chuťově svěžích i svůdných.
V březnu nám vešel v platnost i nový Katalog vín, služeb
a informací, a tak jsem samozřejmě pro Vás vybral i několik
zcela nových vín z ročníku 2018, na která jste se jistě všichni
moc těšili (my společně s Vámi také). No a jako šesté prémiové víno jsem zvolil desetiletý Irsai Oliver, který pro mě byl
příjemným překvapením při našem lednové interním výběru
vín na tradiční ochutnávku Procházka časem, která probíhá každoročně začátkem února u nás
v Louckém klášteře. Do finální veřejně chutnané sestavy se toto víno nevešlo (krásných vín
k zařazení bylo mnoho), tak jsem si na něj s radostí vzpomněl při výběru na své letošní Znovínky. Věřím, že Vám budou všechna vína z březnového kartonu chutnat. y
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Chardonnay 2018

Terroir Club
pozdní sběr, číslo šarže 8315
vinařská obec: Hustopeče
viniční trať: Na výsluní
Ochutnejte atraktivní víno světové odrůdy
Chardonnay, které vzešlo z naší vinice vysázené na výhřevných stráních situovaných
jižně od Hustopečí. Po přivonění zaujme
bohatou vůní po mandarinkách, vanilce
a lučních květinách. V ústech potěší svou
svěžestí, ušlechtilostí, délkou chuťového
projevu a příjemnou ovocnou příchutí
po letních jablkách či hruškách. Oceníte
i jemnou minerálnost v závěru chuťového

projevu. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo sýrové míse. Víno má
velmi dobré předpoklady k archivaci.
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Rulandské šedé 2015

Terroir Club
výběr z hroznů, číslo šarže 5050
vinařská obec: Podmolí
viniční trať: Šobes
Ušlechtilé Rulandské šedé 2015 z viniční
tratě Šobes jistě zaujme příznivce této lokality i milovníky vín s příjemným zbytkovým cukrem. Ve vůni pohladí tóny po vyzrálých broskvích, rozinkách a liči. V ústech
oceníte svůdnost, harmonii a bohatost

chuťového projevu, příjemnou příchuť
po tropickém ovoci i charakteristickou
minerálnost. Můžete podávat například
ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má
výborné předpoklady k archivaci.
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Sauvignon 2018

Terroir Lacerta viridis
pozdní sběr, číslo šarže 8318
vinařská obec: Hnanice
viniční trať: Knížecí vrch
Vína označená nálepkou „ZELENÁ JEŠTĚRK A“ latinsk y LACERTA VIRIDIS jsou
vyráběna z hroznů z viničních tratí, které
jsou současně i teritoriem vzácné a velmi
krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená se
v České republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině. Ochutnejte Sauvignon
z ročníku 2018, zaujme Vás bohatou vůní
po citrusových plodech, angreštu a planých broskvích. V ústech potěší svěžestí,
čistotou, mohutností těla a délkou chuťového projevu. Oceníte atraktivní příchuť
po zelených hruškách, rynglích či pomelu.
Můžete podávat například k drůbežímu
masu nebo rybám. Víno má dobré předpoklady k archivaci.
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Muškát moravský 2018

ročníkové víno
jakostní víno, číslo šarže 8313
vinařská obec: Tasovice
viniční trať: Staré vinohrady
Ochutnejte sametově hladký Muškát moravský z ročníku 2018 a užijte si jeho příjemnou vůni a svůdnou chuť. Po přivonění
zaznamenáte atraktivní tóny po citrusových plodech, černém rybízu a rozinkách.
V ústech pohladí jemnou nasládlostí, dokonalou čistotou a příjemnou příchutí po vyzrálých meruňkách, letním jablku a vanilce.
Můžete podávat například ke kuřecímu
masu nebo ovocným dezertům. Víno můžete i krátkodobě archivovat.
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Tramín červený 2017

6

Irsai Oliver 2008

Genus Regis
výběr z hroznů, číslo šarže 7355
vinařská obec: Stošíkovice na Louce
viniční trať: U tří dubů
Zasněte se s romantick ým Tramínem
červeným, který Vás osloví atraktivní vůní
po šeříku, pivoňce a broskvích. V ústech
ohromí bohatou kořenitou chutí, svůdným
zbytkovým cukrem a svěží kyselinou. Potěší příjemná příchuť po tropickém ovoci
a kompotovaných meruňkách. Víno má
velmi dobré předpoklady k archivaci.

jakostní víno, číslo šarže 8051
vinařská obec: Vrbovec
viniční trať: Vinná hora
Svého času jsme Vám představovali Irsai
Oliver z Vinné hory z ročníku 2008 číslo
šarže 8051 jako atraktivní a romantické
víno. Ve vůni jste mohli objevit jemné tóny
po citrusových plodech a vanilce. Na jazyku těšil svěží projev a dokonalá čistota
chuti. Po deseti letech nazrávání na lahvi
je toto víno oblíbené aromatické odrůdy
stále ve skvělé formě. Barva vína svěží,
zelenkavě zlatá. Ve vůni najdete jemné
rozinky a med dané nazráváním i příjemné
svěží tóny po citrusech a zelené hrušce.
V ústech je krásně hladké, čisté a svůdné.
Tak neváhejte a vychutnejte si ho.
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Odrůda, ročník
stupeň jakosti, zařazení podle zbytkového cukru, obsah lahve
analytické hodnoty

Číslo
šarže

Vinařská obec
Viniční trať
Vinařský region

Cena lahve
včetně
DPH

Chardonnay 2018
Terroir Club
pozdní sběr, suché
láhev 0,75 l

8315

Hustopeče
Na výsluní
Hustopečsko

160 Kč

Rulandské šedé 2015
Terroir Club
výběr z hroznů, polosladké
láhev 0,75 l

5050

Podmolí
Šobes
Znojemsko

260 Kč

Sauvignon 2018
Terroir Lacerta viridis
pozdní sběr, suché
láhev 0,75 l

8318

Hnanice
Knížecí vrch
Znojemsko

160 Kč

Muškát moravský 2018
ročníkové víno
jakostní víno, polosuché
láhev 0,75 l

8313

Tasovice
Staré vinohrady
Znojemsko

115 Kč

Tramín červený 2017
Genus Regis
výběr z hroznů, polosladké
láhev 0,5 l

7355

Stošíkovice na
Louce
U tří dubů
Znojemsko

150 Kč

8051

Vrbovec
Vinná hora
Znojemsko

155 Kč

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

2

zbytkový cukr: 20,7 g/l, kyseliny: 6,8 g/l, alkohol: 13,0 %

3

zbytkový cukr: 7,1 g/l, kyseliny: 6,9 g/l, alkohol: 12,5 %

4

zbytkový cukr: 16,1 g/l, kyseliny: 6,3 g/l, alkohol: 12,0 %

5

zbytkový cukr: 40,3 g/l, kyseliny: 6,7 g/l, alkohol: 12,0 %
• Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2018“
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Irsai Oliver 2008
jakostní víno, polosladké
láhev 0,75 l

zbytkový cukr: 15,7 g/l, kyseliny: 5,1 g/l, alkohol: 11,5 %

Vína hrdá na svůj původ!

Chcete poznat Znojemsko jako místo, kde vznikají vaše oblíbená vína?
Projít si zdejší vinice a vinné sklepy a ochutnat vína skvělých chutí a vůní?
Využijte Vinařský turistický program společnosti ZNOVÍN ZNOJMO. Díky němu
navštívíte například Loucký klášter s Muzeem vinařství a firemní prodejnou vín
ve Znojmě, ke stylovému posezení u vína vás pozve Moravský sklípek v Šatově. Pěší
nebo cyklistické výlety okouzlující přírodou Národního parku Podyjí vás dovedou
k ochutnávkovým stánkům na vinici Šobes a na viniční trati Staré vinice v Havraníkách. Navštívit můžete i barokní Křížový sklep v Příměticích a na fanoušky nordic
walking čekají speciální trasy Znovín Walking. Těšíme se na vás!

