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JINÁ VÍNA

KDO JSME?
Dalibor a Honza, víno je pro nás vášní, kulturou, historií.. Kromě
kvality a charakteru vína samotného je pro nás klíčové prostředí, v
němž se rodí. A ti, kteří ho sází, zušlechťují a dávají mu to nejlepší,
když se z hroznů stává jedinečný nápoj.. Chápeme víno a vše
kolem něj jako součást naší soužití s přírodou, jako součást kultury
v širším slova smyslu, jako součást historického dědictví i odraz
přirozené lidské snahy rozvíjet tradice, kultivovat své okolí a
posunovat hranice svých schopností.
Prostě bychom s Vámi chtěli sdílet výborná vína ze zajímavých
oblastí, která produkují mimořádní lidé..

PROČ JINÁ VÍNA?
Vybíráme si vína z menších oblastí, které mají mnohasetletou,
nejen vinařskou, historii. Které dostaly do vínku mimořádný terroir.
Které jsou, i v dnešní globalizované době, do určité míry regiony
samy pro sebe.. Které z různých důvodů stojí, neprávem, mimo
zájem většinové vinařské populace.. Nejlépe se cítíme ve
společnosti malých a středních vinařů, snažících se pěstovat révu i
tvořit víno s určitou pokorou, s co možná nejmenším počtem
umělých zásahů, pro něž je zásadní zachovávat typický charakter
a vysokou kvalitu jejich vín navzdory unifikované poptávce trhu..
Jinakost pro nás znamená původnost, zodpovědnost, hledání toho
nejlepšího..

CO VÁM NABÍZÍME
Nechte se naším prostřednictvím překvapit, nechte se oslovit
dosud nepoznaným, zažijte s námi mimořádné chvíle díky
poctivým vínům z autochtonních odrůd i špičkovým variacím chutí
odrůd klasických..

Vinný KAMRLÍK
Rozhodli jsme se přeměnit prostor bývalé oblíbené kavárny na
místo setkávání zajímavých lidí u sklenky zajímavého vína a snad i
trochu zajímavého jídla, občas připravit objevné kulturní i
gastronomické akce. Lahev dobrého vína si od nás samozřejmě
můžete odnést k rodinnému krbu.
U břehů Berounky mezi brdskými hřebeny a Krásnou strání tak
bude možné posedět ve vinném Kamrlíku nebo na zahrádce v
podloubí,
popovídat
si
s
přáteli,
probrat
aktuální
kauzy
berounského údolí nebo politickou situaci, zazpívat si, přečíst si
knihu, zamyslet se nad ní a hlavně sledovat dění přímo na hlavním
dobřichovickém
bulváru
a
následně
ho
samozřejmě
komentovat :-)

VINNÉ REGIONY A VINAŘI, KTERÉ JSME PRO VÁS
ZNOVUOBJEVILI

PRIORAT
Catalunya/España
Hornatý kraj v jihozápadním výběžku Katalánska, kraj mimořádně
malebný a drsný, i když ležící pouze 15-20 km vzdušnou čarou od
Středozemního moře. Na jeho pobřeží před více než dvěma a půl
tisíci lety přistáli Feničané a později Řekové, kteří za součást
kultury, kterou šířili Středomořím, považovali i pěstování vína..
Novější část vinařské historie začíná ve 12. století, kdy do oblasti
přišli s úkolem znovuosídlení a evangelizace mniši z jižní Francie,
kteří si s sebou přinesli také znalost a potřebu pěstování vinné
révy jak pro potřeby obřadní, tak jako součást obživy.

Jejich působení dalo celé oblasti jméno-odvozené od převorství
/priorat/ kartuziánského kláštera Scala Dei, jehož představený
vládl oblasti jako feudální správce. Kraj byl již tehdy pro kvalitu
svých vín velmi dobře známý a svého času byla místní vína
hodnocena a žádána více, než např. vína z Burgundska. V průběhu
19. století nastal díky vyvlastnění vinic státem a následně díky
devastaci vinic Phyloxerou postupný útlum produkce a počátek
20. století znamenal již ústup ze slávy a postupné zapomnění.
Fascinující moderní historie regionu začíná až v 70. letech 20.
století, kdy se skupina nadšenců a milovníků vína rozhodla oživit
slavnou tradici vinařství. Zdá se, že Fenix vstal z popela, letí vzhůru
a zaujímá významné místo na nebi světového vinařství.

Abychom však nezmiňovali pouze dějiny lidské - v Zemi a v její
historii leží největší poklad oblasti - mimořádná geologická skladba
místní půdy, z větší části tvořená břidlicí s příměsí křemene, v
katalánštině zvanou llicorella. Ta mimo jiné pomáhá akumulovat
sluneční energii a zároveň nutí kořeny hledat hluboko pod úrovní
vnější vrstvy vodu, živiny a minerály. Llicorella je klíčovou složkou
neopakovatelného charakteru místních vín.
Aby dosti vysoko položený Priorat nebyl vydán napospas častým
větrům, zejména těm zimním z chladného vnitrozemí, chrání ho
mohutná hradba pohoří Montsant, díky němuž v reginou panuje
specifické klima.
Vinice se nachází typicky na strmých úbočích, šplhajících až do
nadmořské výšky cca 700 m.n.m. Řadu z nich je možné
obhospodařovat pouze ručně, bez mechanizace a jen s pomocí
hospodářských zvířat.
Kraj má několik tradičních odrůd, přinesených již ve středověku z
jižní Francie, které tvoří klíčovou část místní produkce. Jsou to
Carinena/Carrignan/,
Garnacha
tinta/
červená
Garnache/,
Garnacha Pelluda a Garnacha blanca/ bílá Garnache/, Macabeo .
Pouze v omezeném množství se používají některé klasické
mezinárodní odrůdy: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah.
Díky jedinečné kombinaci přírodních i lidských podmínek jsou vína
z Prioratu opravdovými unikáty nejen mezi katalánskými, resp.
španělskými víny, ale snesou plné srovnání s velkými jmény
nejslavnějších vinařských oblastí světa. Spolu s oblastí Rioja je to
jediná
španělská
apelace
nesoucí
nejvyšší
označení
DOQ/Denominacio d´Origen Qualificada/.

VINAŘSTVÍ PRIORAT
COSTERS DEL SIURANA- CLOS de L´OBAC
...Když ráno čekáme na vinařskou legendu Carlese Pastranu
drobně prší, okolní kopce se halí do mraků, počasí zdůrazňuje
drsnou a spíše horskou, než typicky středomořskou krásu
Prioratu.. Po chvíli už nás hostitel aristokratického vzezření
zachraňuje před dalšími kapkami a začíná nás zasvěcovat do
historie vinařství - jak se svoji ženou Marionou Jarque již v
sedmdesátých letech koupili první zanedbané vinohrady s pevnou
vírou ve znovuobnovení produkce kdysi mimořádně uznávaných
vín, jak se na ně jejich rodiče a kamarádi dívali jako na blázny, jak
sem zprvu pouze dojížděli, než si zde po několika letech koupili
první dům. Nasloucháme osobnímu svědectví o znovuzrození

Prioratu, který od doby těchto prvních novodobých průkopníků
stoupá neochvějně vzhůru na světovém vinařském nebi.. Zážitky z
úžasné degustační místnosti ve vinařství Clos de l´Obac je těžké a
asi i zbytečné popisovat slovy.. pochopíte, až také ochutnáte jejich
vína..

V městečku Gratallops sídlí jedno z nejdéle existujících a
nejvýznamnějších
vinařství
v
Prioratu,
Clos
de
l´Obac,
mezinárodně vysoce ceněné pro svá skvěle balancovaná vína s
mimořádným potenciálem zrání. Mezi zvláštnosti vinařství patří mj.
stále stejně udržované poměry jednotlivých odrůd v každém z jeho
produktů. Smyslem je nechat každoročně vyniknout přirozené
odlišnosti a charakteru ročníku, který je způsobený ne změnou
poměru odrůd, ale pouze měnícími se klimatickými podmínkami.

Celková rozloha vinic je cca 1500 ha, stáří vinic cca 10-100 let,
sklizeň probíhá ručně.

První ročník vinařství vyprodukovalo v roce 1989 a od té doby se
snaží stále zlepšovat komplexnost, harmonii a eleganci - základní
charakteristiky svých vín.

Clos de l´Obac, 2005
suché červené víno
složení: Garnacha 35%, Cabernet Sauvignon 35%, Syrah 10%,
Merlot 10% , Carinena 10%
zrání 12 měsíců v nových francouzských dubových sudech
Síla, struktura, komplexita. To jsou základní charakteristiky tohoto
vína,které jsou výsledkem různých poloh a nadmořských výšek 7
vinic, z nichž pochází hrozny pro jeho výrobu. Staré keře odrůd
Carinena a Garnacha dávají vínu nezaměnitelný charakter
Prioratu, ostatní odrůdy dodávají vínu specifičnost založenou na
ideálním vybalancování mohutnosti a elegance.
Miserere, 2005
suché červené víno
složení: Garnacha 27%, Carinena 10%, Cabernet Sauvignon 27%/,
Tempranillo 26%, Syrah 10%, dlouhé zrání ve francouzských
dubových sudech.
Zcela mimořádný charakter tohoto vína vychází z hroznů starých
vinic /více než 40 let/ Garnachy i dalších místních odrůd a z
nejstarších vinic Cabernetu v Prioratu, pěstovaných na jedněch z
nejlepších půd v oblasti. Miserere je neobyčejně elegantní víno
mající velký potenciál pro zrání v lahvi, které jen posiluje jeho
skvělou strukturu a sílu, odpovídající místním největším vínům.

Dolc de l´Obac, 2006
sladké červené víno, velmi limitované množství
složení: Garnacha 80%, Cabernet Sauvignon 10%, Syrah 10%
fermentace
a
dlouhodobá
macerace
probíhá
v
nových
francouzských dubových sudech
Camp dels Espills je malá vinice, na níž jsou ty nejlepší hrozny
ponechány přezrálé na keřích a později, když se přirozeně zastaví
jejich fermentace, si uchovávají ideální množství přírodních cukrů,
díky nimž má Dolc jedinečnou strukturu a harmonií chuti. Je
vhodné k dlouhému zrání v lahvích, což z něho činí ve své kategorii
světový unikát.
Kyrie, 2013
suché bílé víno,limitované množství
složení:
Garnacha
blanca
35%,Macabeo
30%,Xarel.lo
30%,
Moscatel d´Alexandria 5%
zrání 6 měsíců v nových francouzských dubových sudech
Jižní expozice vinice Kyrie umožňuje ideální vyzrávání čtyř
klasických bílých odrůd Katalánska,které dávají tomuto bílému
mimořádnou strukturu a komplexnost snoubící se přitom s
jemností. Nabízí výtečný potenciál dlouhodobého zrání v lahvi.

VINAŘSTVÍ MAS MARTINET
..Když v terénním autě šplháme strmými šotolinovými cestami
mezi vinicemi ještě netušíme, jak vysoko leží ta nejvýše položená..
Do dálky se táhne zvlněná krajina, nízko letící mraky jí dávají spolu
s masivem pohoří Montsant v pozadí dramatický ráz.. Z
romantického snění nás vytrhuje náš průvodce Roger, který
odkudsi z auta vyčaroval starou dřevěnou bedýnku s třemi
skleničkami a hlavně lahev El Escurcons, skvělého vína z keříků
odrůdy Garnacha, které se ve vinici pod námi prudce svažují k
jihozápadu..

Vinařství založené Jose Luisem Perezem v roce 1989 a dnes
spoluvlastněné jeho dcerou a hlavní enoložkou Sarou patří k
zásadní pětici původních obnovitelů vinařství v Prioratu. Hospodaří
na rozloze pouhých 10ha a ročně produkují kolem 3000 lahví. Tato
poměrně exluzivní produkce, od roku 2009 navíc s oficiální
biologickou certifikací, odráží velkou úctu vůči terroiru a odrůdám
spojenou s detailní péči o víno ve všech stadiích jeho zrodu.
„Jednoduchá a vyjímečná“ je heslo vinařství Mas Martinet.
Mas Martinet Bru, 2015
suché, červené víno
složení: 40% Garnacha, 40% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon a
10% Merlot
Víno, které by mohlo být pro svůj komplexní charakter, eleganci a
zároveň přístupnost vstupní branou do světa Prioratu. Pochází z
jediné vinice mezi městečkem Falset a Gratallops.
Clos Martinet, 2014
suché,červené víno
složení: 50% Garnacha, 25% Carinena, 15% Syrah, 10% Cabernet
sauvignon
Vlajková loď vinařství, pěstovaná na jejich původní vinici. Mohutné
víno, skvělá ukázka nejlepšího z Prioratu, samozřejmě výtečný
potenciál zrání.

El Escurcons ,2014
suché, červené víno, limitované množství
složení: 100% Garnacha
Exkluzivní víno z jedné z nejvýše položených vinic v Prioratu,cca
600m.n.m.m, osobní projekt Sary Perez z roku 2001. Je
připomínkou „prephyloxerového“ období, kdy místní osazovali
vinicemi především výše položené oblasti,aby využili jejich
přirozené
ochlazování
větrem
a
profitovali
ze
svěžejšího
charakteru vína spojeného s pěstováním ve vyšší nadmořské

výšce. Od roku
demižonech.
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Cami Passerolles, 2014
suché,červené víno, limitované množství
složení: 60% Carinena z 95 letých vinic, 40% Garnacha
Jedinečné víno, které díky stáří vinic a vyššímu podílu Carineny,
promlouvá o období bezprostředně po epidemii Phyloxery. Tehdy
byly částečně znovuosazovány vinice zejména spolehlivější
odrůdou Carinena. Charakter a věk vinic hovoří za vše, toto
impozantní víno zraje v 500l dubových sudech.

VINAŘSTVÍ NIN ORTIZ
..Na strmá úbočí osázená vinnými keři dopadá chladný zimní
déšť.. Carles Ortiz náhle přibržďuje a volá do prázdné ohrady. Za
chvilku se odkudsi objevuje zmáčený, statečně dešti vzdorující
koník, jeden ze tří jeho věrných pomocníků při práci na okolních
vinohradech.

Rodina Nin Ortiz již delší dobu vysazuje vinice starou technikou, ne
do úhledných řádků vhodných pro vjezd mechanizace, ale volně
do svahu. Pro práci na nich pak zbývají lidské ruce a čtyřnozí
pomocníci. Cestou zpátky, po návštěvě dramaticky vyhlížejících
vinic, nám Carles nadšeně vypráví, jakou práci dá neustálé
hnojení/ samozřejmě klasickým hnojem/ bylinek v jednotlivých
pásech vinic..Dokonalý dojem z tohoto biodynamického tvoření
vína zakončuje pobyt v rodinném sklepě s několika mohutnými
amforami, coby strážci kvality jejich vín..
Poté, co získala titul z biologie na Universitě Barcelona a později z
enologie na Universitě v Tarragoně začala Ester Nin pracovat ve
vinařství Mas Martinet a později se stala enoložkou u Daphne
Glorian v jejím Clos i Terrasses, kde měla na starosti přechod k
biodynamickému vinařství. V roce 2004 koupila 3 ha starých keřů
Garnacha Pelluda a Carinena na jedné z nejvýše položených vinic

v Prioratu. O něco později koupil Carles Ortiz, původem z
Barcelony, asi 5 ha vinic, kde zachránil část starých keřů a část
vysadil nově. Oba byli průkopníky biodynamického vinařství v
Prioratu, oba měli vklad svých vinic a navíc se osobně sblížili vznikla rodina i vinařství Nin Ortiz.

Pracuje se zde výhradně biodynamickými postupy, veškerá
sklizeň probíhá ručně. Pro fermentaci, která probíhá spontánně,
často používají amfory. Výsledkem je nevelká, ale vysoce kvalitní
produkce elegantních a nezaměnitelných vín.
Planetes de Nin, 2014
suché červené víno
složení: Garnacha, Carinena
Toto elegantní a svěží víno/ oblast Porrery je oproti předchozím
dvěma producentům z oblasti Gratallops chladnější/ ,hlavní řada
vinařství, pochází z vinic ve stáří 20-80 ti let. Zraje 18 měsíců ve
velkých dubových sudech/foudre/.

Planetes de Nin Garnatxes i Carinyenes en Amfora, 2015
suché červené víno
složení: Garnacha, Carinena
Oproti běžnému zrání ve velkých dubových sudech zraje tato
produkce cca 19 měsíců ve velkých amforách,což posiluje jak jeho
eleganci tak svěžest. Zajímavé srovnání s klasickým Planetes..
Planetes de Nin, 2015
suché, bílé víno
složení: Carinena blanca
Velmi vzácná ukázka vína z bílé Carineny, plaché, harmonické,
přesto plné.. prostě jiné..
Nit de Nin, 2014
suché červené víno
složení: Garnacha Pelluda, Garnacha, Carinena
Jedinečná, strmá vinice se severní expozicí
Mas d´En Cador
dosahuje nadmořské výšky 650m. Garnacha Pelluda má světlejší
barvu než klasická Garnacha, zároveň má svěžejší a více kořeněný
charakter. Staré keře Carineny dodávají vínu barvu, taniny a
aciditu. Víno zraje 10 měsíců v menších a následně 8 měsíců ve
velkých dubových sudech. Víno s mimořádným charakterem.

VALLÉE D´AOSTE
Regione Autonoma Valle d‘Aosta / Italia
Nejmenší vinařská oblast Itálie - o rozloze cca 500ha - je zároveň
oblastí nejkrásnější, nejdramatičtější a nejvýše položenou.
Obklopené hradbou nejvyšších evropských hor, s bohatou historií,
svébytnou kulturou a tradicemi je údolí Aosty jako stvořené pro
velké vinařské překvapení. Místní „ vína z hor“ jak se jim, nejen v
Itálii, říká odráží specifické přírodní podmínky, klima i tvrdou práci
místních vinařů, kteří na řadě malých terasovitých vinohradů
rozvíjejí umění svých předků a vyrábějí typicky minerální,
průzračná, pravdivá vína

Historie vinařství zde sahá snad až ke kmeni Salassiů, kteří obývali
údolí dlouho před příchodem Římanů. První historické zmínky
uvádí pěstování vinné révy pro potřeby klášterů již kolem roku
500. Od té doby až po zhoubnou epidemii Phyloxery v druhé
polovině 19. století se vinařství v regionu neustále rozvíjelo a
místní vína byla známá a žádaná daleko za vrcholky Alp. Po první
světové válce nastal do značné míry úpadek. K nové síle se
produkce vína začala probouzet až v průběhu 70. let 20. století. V
jejím opětovném rozvoji hrála a dodnes hrají důležitou roli družstva
vinařů, která sdružují řadu malých pěstitelů a dávají jim šanci
využívat potenciál jejich jinak nevýznamné produkce a podílet se
na vzniku velmi kvalitních vín.
Typické pro aostské údolí jsou, mimo příkrých svahů s převážně
jižní expozicí dělených nejčastěji na řadu teras nad sebou, z velké

části písčité nebo sprašové půdy a specifické mikroklimatické
oblasti související jak s denním tak celoročním průběhem osvitu a
tedy amplitudou teplot, a také se změnami proudění vzduchu v
závislosti na různé nadmořské výšce, často i v rámci jedné vinice.
Jen v málo jiných vinařských lokalitách světa se můžete setkat s
tak významnou biodiverzitou. Pěstuje se zde řada autochtonních
odrůd - Petit rouge, Fumin, Prie rouge, Prie blanc, Cornalin,
Mayolet, řada odrůd pocházejících často ze sousedního kantonu
Valais - Petit arvin, Gamay, Vullermin a samozřejmě i odrůdy
mezinárodní - Pinot noir, Chardonnay, Muller Thurgau, Nebbiolo a
další. Větší část produkce tvoří vína červená, cca 85%. V italském
apelačním systému jsou místní vína zařazena do skupiny DOC.
Nechte se okouzlit vínem vyrůstajícím ze symbiozy s vysokými
horami, jeho elegancí, vnitřní silou..

VINAŘSTVÍ VALLÉE D´AOSTE
VINAŘSTVÍ OTTIN
.. V útulné degustační místnosti, připomínající spíše horskou
chatu, než součást vinařství /ale samozřejmě jsme tu v Alpách a z
terasy venku se otevírá úchvatný pohled na zasněžené velikány
na jihu i severu/ diskutujeme s Elio Ottinem o úskalích i krásách
jedné z nejdůležitějších mezinárodních i místních odrůd, o Pinot
Noir. Zdůrazňuje odlišný původ minerality u pinotů burgundských
a místních, specificky dlouhou dochuť a když se řeč stočí opět k
okolním horám nalévá nám první cihlově lákavé půldeci, jímž
začíná náročná tůra končící až u nejkomplexnější z autochtonních
odrůd - skvělého Fuminu…

Na začátku devadesátých let se mladý zemědělec Elio Ottin díky
rodinné tradici a zejména díky fascinaci vínem a půdou na níž
hospodařil rozhodl pro cestu profesionálního vinaře. Zpočátku
spolupracoval s místní kooperativou /družstvem vinařů/, v roce

2007 se osamostatnil a zaměřuje se zejména na vína autochtonní
a místně typická, pěstovaná v původních viničních lokalitách a
zpracovávaná s maximálním respektem k daru terroiru i odrůdy,
bez chemických zásahů.
Pinot noir, 2014
suché,červené víno
složení: 100% Pinot noir
Charismatický horský pinot, hluboké a smyslné napětí mezi
mineralitou a ovocností, velmi dlouhý intenzivní závěr. Pochází z
jižně orientovaných vinic v nadmořské výšce 650-700m.n.m.,zrálo
deset měsíců v sudech.
Torrette Superieur, 2015
suché,červené víno
složení: 80% Petit rouge, 10% Cornalin, 10% Fumin
Cuvee autochtonních odrůd, které se stalo symbolem vinařství v
údolí Aosta. Víno intenzivní rubínové barvy,sametové,s typickým
aroma malin a ostružin,dlouhým závěrem. Pochází z vinic v
nadmořské výšce 600-700m.n.m,zrálo deset měsíců v sudech.

VINAŘSTVÍ GROSJEAN FRERES
Rodinná tradice je v tomto vinařství silná a stále přítomná.
Předkové rodiny Grosjean přisli na konci 18. století do údolí Aosty a
zanedlouho začali pěstovat víno a kaštany, aby jim pomohly přežít
těžké zimy v horách. V roce 1969 se Dauphin Grosjean rozhodl
produkovat vlastní vína, jejich kvalita znamenala rostoucí úspěchy
a také poptávku.

V současnosti se na provozu vinařství podílí 5 sourozenců, mladá
generace hající a rozvíjející rodinné bohatství. Vinařství pracuje
výhradně přírodními metodami, bez chemických zásahů na
vinicích.
Pinot Noir vigne Tzeriat, 2014
suché, červené víno
složení: 100% Pinot noir
Tmavě červená až granátová barva s intenzivním aroma lesních
plodů, persistentní. Pěstováno na 1ha vinice Tzeriat s ižní orientací
a sklonem až 80°,zrálo v barikových sudech po dobu 15 měsíců.
Další skvělá ukázka aostského pinotu.
Cornalin vigne Rovettaz, 2015
suché, červené víno
složení: 100% Cornalin
Výborná ukázka autochtonní odrůdy, intenzivní,rubínová barva,
delikátně kořeněná vůně, plné a hebké s vyváženými taniny a
nízkou aciditou.

VINAŘSTVÍ LE TRIOLET
..Odbočujeme ze silnice na začátku vesničky Introd, první na
území národního parku Gran Paradiso. Ze střechy citlivě
rekonstruované usedlosti pocházející z poloviny 17. století sjíždí
malé laviny sněhu, to jak na ni zasvítilo ještě váhavé únorové
slunce. Ani se nám nechce věřit, že pár kilometrů od srdce
divokého Paradisa ještě roste na svazích víno a místo typických
sýrů či klobásek se tu rodí skvělé lahve bílého i červeného..

Začátky vinařství Le Triolet sahají do roku 1993, kdy se Marco
Martin rozhodl využít svých zkušeností a začít s profesionální
produkcí vína. Zlomem bylo znovuosázení starého vinohradu v
blízkosti Introdu, který dosahuje do nadmořské výšky cca 900
m.n.m, odrůdou Petit rouge a časnějšími odrůdami, např. Pinotem
gris. Díky výtečným ohlasům jeho vín mohl následně založit nové
vinice a dosáhnout tak současnou celkovou rozlohu cca 5 ha.
Vinice se kromě okolí Introdu nacházejí ještě v okolí Villeneuve a
Nus, s průměrnou nadmořskou výškou 600-900m.n.m.
Pinot gris, 2015
suché,bílé víno
složení: 100% Pinot gris
Intenzivní slámově žlutá barva,delikátní,svěží,minerální charakter
s výtečnou persistencí.
Coteau Barrage , 2015
suché, červené víno
složení: 80% Syrah, 20% Fumin
Cuvee intenzivní rubínové barvy, elegantní, plné, persistentní s
nádechem lesních plodů. 60% produkce zrálo 9 měsíců ve
francouzských barikových sudech, zbylých 40% v nerezových
tancích.
Fumin,2015
suché,červené víno
složení: 90% Fumin, 10% Gamaret
Rubínová barva s nádechem do fialova, úžasná kořeněná vůně,
tělnaté s elegantními taniny. 60% hroznů zrálo 9 měsíců ve
francouzských barikových sudech, zbylých 40% v nerezových
tancích.

VINAŘSTVÍ HERMES PAVESE
..Silnice vzhůru údolím Aosty se klikatí a když už už za další
zatáčkou čekáte výhled na mohutnou hradbu východní stěny Mt.
Blancu a dalších hor zvedajících se v jeho závěru je tu odbočka do
malebné vesničky Morgex s krásným gotickým kostelem. V okolí
se nacházejí nejvýše položené vinice v Evropě, šplhající do
úctyhodných 1200m.n.m. a zde kouzlí Hermes své variace z
hroznů autochtonní odrůdy Prie blanc..
Historii vinařství je třeba, jako u všech ostatních producentů v
údolí, hledat v silné rodinné tradici, která je pro vinařství umocněné
náročnými horskými podmínkami určující a zavazující. Od roku
1999 se rozloha vinohradů i roční produkce pomalu rozšiřovaly až
na dnešních cca 5 ha značně rozdrobených vinic. Navzdory malé
produkci si vína z podhůří Mont Blancu získala slávu ve světě a to

zdaleka nejen pro poněkud mimořádný původ, ale zejména pro
své neoddiskutovatelné kvality.
Blanc de Morgex et de la Salle, 2013
suché,bílé víno
složení: 100% Prie blanc
Víno starodávného původu, dle tradice již dlouho pěstované na
terasách v blízkosti Mt.Blancu, dle moderních genetických metod
opravdu nejstarší odrůda v údolí Aosty. Na rozdíl od své úctyhodné
historie
dýchá
víno
mladistvou
svěžestí,mineralitou
a
temperamentem. Aromatické a vyvážené.
Ninive
suché,ledové víno,velmi limitované množství
složení: 100% Prie blanc
Mimořádně zajímavá variace, žlutozlatá intenzivní barva, výrazná
vůně s tóny horských bylin mandlí a medu. V chuti harmonické,
persistentní s náznaky kandované citrusové kůry a sladkého
koření.

VALTELLINA
Lombardia/Italia
Pro charakteristiku další z našich horských vinařských oblastí se
výstižně používá sousloví Nebbiolo e Alpi.. Zdůrazňuje dva zásadní
faktory ovlivňující pěstování vína v údolí Valtellina. Dominantní
odrůdou je zde Nebbiolo, z níž vznikají také slavnější a robustnější
vína z Piemontu. Zdejší Nebbiolo, zvané Chiavanesca, je oproti
svým příbuzným z nížiny minerálnější, svěžejší, aromatičtější.
Druhým významným faktorem je ochranná náruč Rhétských a
Orobijských Alp, která dává vznik jedinečnému klimatu tohoto
nádherného údolí.

Historie vinařství ve Valtellině sahá až do období Etrusků a Ligurů,
které samozřejmě následovali Římané. Během středověku se
rozloha vinohradů rozrůstala a jednotlivé terasy stavěné díky
nezměrné námaze a odhodlání místních lidí šplhaly výš a výš po
úbočích lemujících údolí. V této době, kdy se údolí stalo
významnou křižovatkou cest z italského vnitrozemí přes alpské
průsmyky,
se do oblasti zřejmě dostalo i Nebbiolo, které
postupem času zcela vytlačilo místní autochtonní odrůdy /
Pignola,Rossola,Prugnola aj./. Nová kapitola pěstování vinné révy
začala v 70. a 80. letech 20. století. V průběhu posledních cca 1015 let došlo k značnému nárůstu v kvalitě místní produkce a
valtellinská vína si právem našla cestu k milovníkům vína po celém
světě.

Zvláštností údolí je jeho východo - západní orientace. Je to jediné
velké alpské údolí, které není orientováno převážně severo - jižně.
To umožňuje vínu pěstovanému z velké většiny na jižních svazích
plně využít sluneční svit během každého denního cyklu. Typický
terasovitý charakter vinic s velkým vertikálním rozsahem
znamená rozdílné klimatické podmínky třeba pro stejnou odrůdu v
jedné vinici, typicky s velkými diurnálními rozdíly. Spíše písčitá
půda podporuje mineralitu, zatímco menší i větší kameny udržují v
půdě teplo i během noci. Díky téměř dokonalé ochraně okolními
horami a s přispěním pravidelného vlahého větru Breva, který
vane od pozdního jara po celé léto od jezera Como a pomáhá
nejen opylování, ale také vysoušení půdy i keřů a díky specifiku
místního terroiru tu vznikají mimořádná a velmi charakteristická
vína z odrůdy Nebbiolo.
Valtellina se dělí na pět podoblastí - od západu na východ to jsou
Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno a Valgella.

Mezi valtellinskými víny jsou zastoupeny klasifikace IGT /Terrazze
Retiche di Sondrio/, DOC / Rosso di Valtellina/ a DOCG / Valtellina
Superiore a Sforzato/. Sforzato je místní specialita a zcela
jedinečné víno, jedno z pouhých dvou italských vín vyráběných
touto v zásadě velmi dávnou metodou /druhým je Amarone della
Valpolicella/- pečlivě vybírané vyzrálé hrozny jsou při sklizni
ukládány do vrstvy na dno bedýnek a po dobu cca 2-3 měsíců
vysychají pomocí proudění vzduchu ve speciálních halách zvaných
„ fruttaio“. Za tuto dobu hrozny ztrácí cca 40% objemu a
koncentrují v sobě štávu a posilují mimořádný aromatický základ.
Poté vyzrávají alespoň 20 měsíců v sudech a lahvích, zpravidla
však o dost déle.. výsledek je fascinující..
Ještě váháte s výpravou za senzorickými zážitky z alpského údolí
Valtellina?

VINAŘSTVÍ CA BIANCHE
..Sotva naše malá Panda dýchavičně vystoupá do strmého úbočí
nad Tiranem, důležitým valtellinským městečkem, z něhož se
rozchází cesty do slavného švýcarského střediska St. Moritz a
neméně slavného italského Bormia, už hledá odpočinek na malém
parkovišti u nevelkého, dřevem obloženého domu, který je srdcem
rodinného vinařství Ca Bianche. Na sluncem zalité terase s
dechberoucím výhledem na údolí hluboko pod námi a zasněženou
hradbu Orobijských Alp máme chvíli problém s koncentrací.
Naštěstí je náš hostitel Davide asi zvyklý, takže nám na
rozptýlenou podává první sklenku svého výtečného La Tena..

Už jako dítě vstával často brzy ráno, aby doprovázel svého dědu,
který ho učil lásce k vínu a k práci na vinohradu. Věta, která je jako
vytržená z romantické novely. Ale má reálné pokračování. Ve
svých 27 letech, v roce 2007, se Davide rozhodl zanechat práci v
sousedním Švýcarsku a věnovat se cele své hlavní vášn i- půdě.
Převzal malé rodinné hospodářství, kolem jednoho hektaru vinic a
jednoho hektaru sadu s jabloněmi. Ujal se jich s hrdostí a s jasným
cílem - dělat vše vysoce kvalitně, zodpovědně, bez ohledu na
kvantitu. Dnes hospodaří na cca 4 ha jabloňových sadů a 2 ha
vinic. Vinařství se nachází v nadmořské výšce 750m. Mimořádně

výhodná jihovýchodní expozice a vysoká poloha zajišťují dostatek
slunečního svitu i v říjnu a listopadu, což nesporně zvyšuje kvalitu
sklizně. V souladu se svoji filosofií produkuje Davide pouze dvě
špičková vína.
La Tena, Valtellina Superiore, 2014
suché, červené víno
složení: 100% Nebbiolo
Výtečné superiore pocházející z malé vinice situované v 650
m.n.m. Jižní orientace a výrazné změny proudění zejména v době
zrání hroznů zvýrazňují jeho charakteristiky: vůni lesního ovoce,
švestek a komplexní chuť s ušlechtilou notou taninů.
Faset, Sforzato di Valtellina , 2013
suché, červené víno
složení: 100% Nebbiolo
Exkluzivní plod valtellinského vinařství, Sfrorzato.. Intenzivní
rubínová barva, mohutné aroma s tóny přezrálého ovoce,
neuvěřitelně komplexní a zároveň elegantní chuť, dlouhý závěr.
Vše co má velké víno mít.
K výrobě jsou použity pouze pečlivě selektované hrozny z vinice
nejvíce exponované slunečnímu svitu a zároveň také nejvýše
položené. To zajišťuje optimální změny v proudění vzduchu a tedy
jak zdraví hroznů tak i koncentraci toho nejlepšího, co odrůda
Nebbiolo může poskytnout. Víno zrálo cca tři roky v sudech a
následně lahvích.

VINAŘSTVÍ TENUTA SCERSCÉ
..Scersce znamená v místním dialektu motyku a je symbolem,
odkazem na tvrdou práci valtellinských vinařů v historii i
současnosti. Cristina, rodačka z Bergama, před deseti lety
podlehla drsnému kouzlu Valtelliny. Našla zde svůj domov a splnila
si sen ze studentských let / která trávila mj. v Burgundsku/ založit vlastní vinařství a produkovat v něm špičková vína.

Díky
kombinaci
výtečné
odrůdy,
jedinečného
terroiru,
zvláštnostem místního klimatu a samozřejmě i díky tvrdé práci se
jí sen o výtečných vínech daří proměňovat v realitu.. Jejím heslem
je srdce, odvaha, kreativita..
Nettare, Rosso di Valtellina, 2014
suché, červené víno
Mimořádně povedená ukázka mladého Nebbiola, jasného,
minerálního, dobře pitelného, ideálního společníka k celé paletě
jídel nebo jen k povídání s přáteli..
Infinito, Sforzato di Valtellina, 2012
suché, červené víno
Další zástupce toho nejlepšího co Nebbiolo nabízí. Ve vybraných
lokalitách pěstované, s maximální péčí selektované hrozny,
produkované jen v optimálních ročnících.
Delikátní aroma kontrastující s mohutným tělem, čarovná paleta
chuti mísící višně, švestky, náznak fialek a kdesi v dálce pak
skořici a červený pepř..

VINAŘSTVÍ AZZIENDA BOFFALORA
Malé rodinné vinařství, hospodařící na 2,2 ha, vzniklo v roce 2002.
Na počátku jeho příběhu bylo dědictví malé vinice, které Giuseppe
se svoji ženou postupně rozšiřoval o další políčka původních
vinohradů, z nichž ale museli odstranit letité nálety keřů a stromů.
Boffalora je jméno nejdůležitější rodinné vinice složené z názvu
dvou hlavních větrů, vanoucích pravidelně údolím Valtelliny. Breva
vane v denních hodinách od jezera Como vzhůru údolím, zatímco
Tivano vane opačným směrem v noci. Vyjadřuje důležitý vztah,
který pojí vítr, zemi a vína vycházející z tohoto biologicky
hospodařícího vinařství na úpatí Alp.

Umo, Rosso di Valtellina, 2015
suché,červené víno
Poctivé, základní, výborně pitelné Nebbiolo a la Valtellina..
Pietrisco, Valtellina Superiore, 2014
suché, červené víno
Rubínová barva s typickou vůni lesního ovoce, harmonické,
lahodné s minerálními tóny, dobře pitelné ihned, ale díky struktuře
s dobrým potenciálem vyzrávání v lahvi. Víno zrálo 12 měsíců v
dubových sudech, dalších 6 měsíců v nerezových tancích a lahvi.

WEINVIERTEL
Niederösterreich/Österreich
Oblast na severovýchodě spolkové země Dolní Rakousko, na
severu hraničící s Moravou, na západě s oblastí Waldviertel, na jihu
s oblastí Vídně a na východě se Slovenskem. Jedná se o tradiční
zemědělskou oblast s velmi dlouhou historií, která je se svými více
než 15000 ha největším vinařským regionem Rakouska. Ač přímo
sousedící s naší republikou jsou u nás produkty z Weinviertelu
poměrně málo známé. Neprávem. Vzniká zde řada velmi
zajímavých,
charakteristicky
minerálních
vín.
Nejtypičtější
odrůdou je Grüner Veltliner, pro svoji pepřovou chuť zde zvaný
Pfefferl. Z dalších bílých odrůd se zde dobře daří Rieslingu, Pinot
blanc, ale třeba i Chardonnay. Výborná vína vznikají i z červených
odrůd Zweigeltrebe nebo Blauer Portugieser.

VINAŘSTVÍ GRUBER RÖSCHITZ
V západní části Weinviertelu začali předkové dnešní generace
vinařů rodiny Röschitz už v roce 1814 s výsadbou prvních
vinohradů. V 60. letech minulého století si Ewald, otec současných
majitelů vinařství/ tří ze šesti sourozenců pokračují v rodinné
tradici/, dal za úkol pozvednout kvalitu jeho vín na mezinárodní
úroveň. Díky jeho tvrdé práci i díky invenci a nasazení Christiana,
Ewalda a Marie se dnes tento cíl daří bezezbytku plnit.

Mühlberg, reserva, 2015
suché bílé víno
složení: 100% Grüner Veltliner
Na jižně orientované vinici, nedaleko od bývalého mlýna, se rodí
typicky svěží, minerální, dobře strukturovaný Veltlín.
Cuvée Royal, reserva, 2013
suché červené víno
složení: Zweigeltrebe, Merlot

Důkaz toho,že na zdejších vinicích se výborně daří i červeným
odrůdám. Víno s typickým aroma bobulí, bohaté na vyvážené
taniny. Dobrý potenciál zrání.
Reipersberg, 2015
suché bílé víno
složení: 100% Grüner Veltliner
Nezaměnitelná mineralita a kořeněný charakter s převažující
pepřovou chutí.
Königsberg, 2015
suché bílé víno
složení: 100% Riesling
Hora Königsberg, 353 m.n.m., žulové a vápencové usazeniny na
zvětralé skále. Víno s mimořádně vyjádřenou mineralitou.
Galgenberg, 2015
suché červené víno
složení: 100% St. Lauren
Ušlechtilé víno typické barvy i ovocné chutě.

VINAŘSTVÍ MICHAEL GINDL
Ve východní části Weinviertelu, v městečku Hohenruppersdorf se
za bránou jednoho nenápadného stavení ukrývá vinařský objev.
Striktně
biodynamicky
hospodařící,
nezávislý,
svůj,
experimentující.. Řada Michaelových vín nese označení SOLjméno nejstarší vinice v obci, pocházející ze 14. století, jméno
odkazující ke Slunci, duši.. Symbol charakterizující přesah jeho vín,
jejich sílu, svobodu, terroir..

Veškerá produkce je sklízena ručně, zvláštností jeho postupů je
mj. vysoká koncentrace keřů na hektar, samozřejmostí integrace s

biofarmou, při práci na vinohradech i sklizni pomáhají tři koně,
hvězdy, Bůh...
Zcela jedinečná vína pro objevitele, romantiky, znalce..
Flora, 2015
bílé, suché, nefiltrované víno
složení: Riesling, Scheurebe, Gelb.Muskateller
Aromatické cuvée, skvělý úvod do vinařského světa Michaela
Gindla
Buteo, 2013
bílé, suché, nefiltrované víno
složení: Grüner Veltliner
Neopakovatelný veltlín, který zrál několik měsíců na kalech a
později v dubových sudech.
Bessi red
červené, suché, nefiltrované víno
složení: 80% Zweigeltrebe, 20% Cabernet Sauvignon
Mocné a přitom harmonické cuvée typické lokální a mezinárodní
odrůdy
Sol, 2012
bílé, suché, nefiltrované víno
složení: 60% Grüner Veltliner, 40% Weissburgunder
Zcela mimořádné, komplexní,hluboké víno pocházející z minimálně
40 let starých vinic. Stejně jako Buteo zrálo několik měsíců na
kalech a později v dubových sudech. Víno vytvořené individualitou
pro individualitu.

A nyní by již bylo skutečně hříchem neochutnat
jedno z našich „jiných vín“……. Na zdraví!

