DUBEN

DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ

2019

4

VINNÝ MĚSÍČNÍK

VÍNA PRO MĚSÍC DUBEN

vybrala a doporučuje Ing. Eva Gargelová,
manažer marketingu
Zdravím Vás u našeho pravidelného měsíčníku Znovínky.
Jaro je v plném proudu a počasí si s námi zahrává se všemi
jeho aprílovými rozmary. Jsem přesvědčená, že se skleničkou
znovínského vína všechny nástrahy jara úspěšně zdoláme.
Rozhlédněme se kolem sebe, co nám všechno kvete, jak se zelenají první lístky na stromech a keřích, začínají se rodit první
letošní mláďata ptactva a zvěře, jak neúnavně svítí slunce
nebo krásně prší. Stejně, jak je pestrá příroda kolem nás, je
různorodý i můj výběr vín pro dubnové Znovínky. Najdete
v něm vína bílá, růžové i červené, od suchých až po polosladká
a potěšíme se produkty z několika výrobkových řad. Přeji Vám
ničím nerušený klid pro ochutnávání našich vín, příjemnou
náladu, bystrý zrak, dobrý čich a vnímavé chuťové pohárky.
Užijme si společně krásné jaro!
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Veltlínské zelené 2017

RETRO STYL
pozdní sběr, číslo šarže 7329
vinařská obec: Šatov
viniční trať: Na vinici
Styl – způsob výroby tohoto „RETRO“ Veltlínského zeleného byl nastaven tak, jak to
bylo obvyklé v 50. až 80. letech minulého
století. Součástí dřívějších postupů bylo
delší naležení pomletých bobulí před
lisováním (1 – 2 dny), bez větší teplotní
regulace výroby vína a bez větších zásahů
do vína až do fáze nalahvování. Výsledkem
je Veltlínské zelené s bohatou pepřovou až
kardamomovou vůní. V chuti s příjemnou
kyselinkou a atraktivní kořenitostí. Takovéto typy vín jste mohli běžně ochutnávat
na Znojemsku ve druhé polovině minulého
století. Na etiketě jsou použity motivy

z originálních materiálů Vinařsko-ovocnického družstva ve Znojmě z roku 1947,
na které dnes Znovín Znojmo navazuje.
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Sylvánské zelené 2018

Ledňáček říční
pozdní sběr, číslo šarže 8316
vinařská obec: Miroslav
viniční trať: Weinperky
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých
v ycházkách přírodou překrásně zbarveného modrooranžového mystického
ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ledňáček
jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod,
symbolizuje i způsob čisté výroby vína. To
znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu
několika dnů (tzv. cryomacerace) a dále
lisování, odkalení, kvašení – to vše čistě

a za studena. Víno zaujme atraktivní, svěží
vůní po citrusech, angreštu a zelených
banánech. V ústech potěší příjemnou příchutí po tropickém ovoci, růžovém grepu
a sušených brusinkách. Osloví milovníky
šťavnatých, dominantních vín s bohatým
aromatickým i chuťovým projevem. Můžete podávat například ke kuřecímu masu
nebo rybám. Vychutnávejte jako mladé
a svěží.
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Sauvignon 2006
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Ryzlink rýnský 2017

ČSA
pozdní sběr, číslo šarže 6078
vinařská obec: Hostěradice
viniční trať: Volné pole
Tentokrát jsme místo vína z řady Znovín
Gallery vybrali jinou zajímavost, se kterou
se většina z Vás setkává poprvé. Jedná se
o víno, které jsme před časem dodávali
pouze na paluby letadel ČSA. Váš pohled
jistě zaujme jeho sytá zlatožlutá barva,
ve vůni doplní mohutné černorybízové
tóny také sušené bylinky, zejména heřmánek a na závěr zavoní i hřebíček. Přes
lehkou lahvovou zralost si víno zachovalo
svou svěžest nevtíravou kyselinou, která
společně s tóny jablkového kompotu zaplní Vaše patro. Tento Sauvignon bych doprovodila snad jen sýrovou mísou, kde by
převládal nazrálý tučnější sýr s bílou plísní.
Předpoklady k delší archivaci nenacházím,
a proto vychutnávejte právě teď.

Terroir Club
výběr z hroznů, číslo šarže 7336
vinařská obec: Strachotice
viniční trať: Dívčí vrch
Vychutnejte si překrásný polosuchý Ryzlink
rýnský z romantických vinic Dívčího vrchu.
Po přivonění se představí atraktivní vůní
po rozinkách, medu a lučních květech.
V ústech zaujme svou mohutností, čistotou
a líbivou příchutí po kompotovaných meruňkách. Dlouhá dochuť je protknutá příjemnou minerálností. Můžete vychutnávat
například k rybám, drůbeži nebo jemným

sýrům. Víno má v ýborné předpoklady
k archivaci.
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Rulandské modré 2018
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Dornfelder 2018

πnot noir ~ 3,14 – rosé
pozdní sběr, číslo šarže 8418
vinařská obec: Uherčice
viniční trať: Kolby - Strossberg
ZNOVÍN ZNOJMO, jako neúnavný inovátor ve vinařství, a Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy, jedna z nejproduk tivnějších vědeck ých institucí
v ČR, spolupracovaly při vývoji chuťově
zakulacených pinotů, které inspirovalo
iracionální Ludolfovo číslo ~ 3,14. V průběhu cryomacerace hroznů před lisováním
se odstopkované bobule nejprve zchladí
na teplotu 3,14 °C, a teprve následně kvasí.
Tento proces probíhá v nejmodernějším
zařízení Znovínu ve sklepě v Jaroslavicích
u Znojma. Díky tomu se rodí plná, hebká
a zakulacená vína, klouzající po jazyku
s tóny kulatého červeného ovoce jako například třešní, višní, brusinek či malin a ostružin. Víno nejlépe vychutnáte v mohutnějších oblých skleničkách, v nichž vynikne
jeho vůně a sametovost. Upřesňování konstanty, která je spojena se vším kruhovým,
kulatým a oblým, trvalo několik tisíciletí.
Prvních výsledků dosáhl už matematik,
fyzik a filozof Archimédes ze Syrakus. O staletí později jeho výpočty zpřesnil matematik Ludolf van Ceulen. Byl by asi překvapen,
že po něm pojmenovaná konstanta si našla
cestu i do názvu tohoto vína. Na etiketě je
použito dílo akademického malíře Josefa
Velčovského s názvem „Vykutálený podzim
s Rulandským modrým“ ze sbírky obrazů
Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě.

ročníkové víno
jakostní víno, číslo šarže 8395
vinařská obec: Miroslav
viniční trať: Weinperky
Seznamte se s atraktivním vínem odrůdy
Dornfelder, které vzešlo z našich vinic
na viniční trati Weinperky. Ve vůni potěší

bohatým projevem po lesním ovoci a lékořici. V ústech zaujme hladkou a čistou
chutí, ušlechtilou tříslovinou a příjemnou
příchutí po modrém ovoci, kvalitní čoko-

Poř.
číslo

1

ládě nebo kávě. Toto víno můžete podávat
například ke zvěřině a hovězímu masu. Má
velmi dobré předpoklady k archivaci.

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

Veltlínské zelené 2017
RETRO STYL
pozdní sběr, suché, láhev 0,75 l

Číslo
šarže

Vinařská obec
Viniční trať
Vinařský region

Cena lahve
včetně
DPH

7329

Šatov
Na vinici
Znojemsko

160 Kč

zbytkový cukr: 2,4 g/l, kyseliny: 6,2 g/l, alkohol: 13,0 %

• Bronzová medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
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Sylvánské zelené 2018
Ledňáček říční
pozdní sběr, suché, láhev 0,75 l

8316

Miroslav
Weinperky
Znojemsko

180 Kč

Sauvignon 2006
ČSA
pozdní sběr, suché, láhev 0,75 l

6078

Hostěradice
Volné pole
Znojemsko

180 Kč

Ryzlink rýnský 2017
Terroir Club
výběr z hroznů, polosuché, láhev 0,75 l

7336

Strachotice
Dívčí vrch
Znojemsko

180 Kč

zbytkový cukr: 6,5 g/l, kyseliny: 7,1 g/l, alkohol: 11,5 %
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zbytkový cukr: 7,2 g/l, kyseliny: 6,1 g/l, alkohol: 13,0 %

4

zbytkový cukr: 9,8 g/l, kyseliny: 7,1 g/l, alkohol: 13,0 %

• Zlatá medaile na soutěži vín „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2018“
• Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2018“
• Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2018“
• Velká zlatá medaile na „FESTWINE 2018“ Brno
• Bronzová medaile na „DECANTER 2018“ Londýn
• Zlatá medaile na „OENOFORUM 2018“ Brno
• Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2018“
• Stříbrná medaile na „MUNDUS VINI 2018“ Německo
• Stříbrná medaile na „VINOFORUM 2018“ Chrudim
• Bronzová medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
• Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2019“, Francie
• Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2019“
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Rulandské modré 2018
πnot noir ~ 3,14 – rosé
pozdní sběr, polosladké, láhev 0,75 l

8418

Uherčice
Kolby-Strossberg
Hustopečsko

180 Kč

Dornfelder 2018
ročníkové víno
jakostní víno, suché, láhev 0,75 l

8395

Miroslav
Weinperky
Znojemsko

120 Kč

zbytkový cukr: 19,0 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, alkohol: 13,0 %
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zbytkový cukr: 3,0 g/l, kyseliny: 4,4 g/l, alkohol: 12,5 %

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!

