
DEGUSTACE

OCHUTNEJTE HVĚZDY ZE SALONU
Salon vín České republiky je již od roku 2001 výkladní skříní tuzemského vinařství. Každý rok je
100 nejlepších moravských a českých vín, která vzešla z naší největší a nejvyšší soutěže vín – Národní
soutěže vín ČR – umístěno do veřejné degustační expozice na zámku ve Valticích. Návštěvníci pak
mohou od února po celý rok tato skvělá vína ochutnávat prostřednictvím různých degustačních
programů. Pro vás jsme na začátek vybrali ta nejlepší z nejlepších, tedy vítěze jednotlivých kategorií.

Rosé Trkmanska,
VOC Modré hory, 2020,
suché – VÍNO J. STÁVEK
Vítěz kategorie růžo-
vých vín a klaretů.
Barva je pivoňková
až grepová. Ve vůni lze
nalézt především tóny
rozmačkaných čerstvých
prvních jarních třešní
a následně také mali-
novou bublaninu. Chuť
není jednoduchá, je
nejen akurátní kombi-
nací kyseliny a cukru,
ale také taninu uvolně-
ného z delší macerace
na slupkách a aroma
bobulového a peckové-
ho ovoce. V závěru pak
připomíná vycucanou
třešňovou pecku, což
podtrhuje charakter
odrůdy Frankovka.

Louis Girardot brut,
jakostní šumivé
víno, 2015, brut
– BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Vítěz kategorie jakostní
šumivé víno vyrobené
tradiční metodou v ČR.
Sekt má jiskrně zlatavou
barvu s platinovými
odlesky. Díky dlouhému
ležení na kvasinkách
má velmi jemné, dlou-
hotrvající perlení. Vůně
je ušlechtilá, s jemným
terciárním charakterem
a tóny sušených květů,
pražených oříšků
a plástve medu. Chuť
je komplexní, sameto-
vě harmonická, s tóny
máslových sušenek
a pečeného toustu.
Dlouhá a příjemně struk-
turovaná perzistence.

Cabernet
Sauvignon
barrique OAK,
pozdní sběr,
2017, suché
– Vladimír Tetur
Vítěz kategorie
červených suchých
vín. Víno krásné
tmavě rubínové
barvy pochází
z naší největší
a nejznámější
vinařské obce
na jižní Moravě
Velkých Bílovic,
z viniční trati
Nová hora. V chuti
jsou znát výrazné
tóny lesního
ovoce, vanilky,
čokolády, kakaa
a kávy a také
kouřové tóny.

EGO No. 79
Chardonnay
barrique, výběr
z hroznů, 2019, suché
– Zámecké vinařství
Bzenec s.r.o.
Šampion soutěže
a vítěz kategorie
bílých suchých
a polosuchých vín.
Hrozny tohoto skvě-
lého vína mají původ
na vyhlášené trati
Klínky. Víno bylo
od počátku škole-
no na barikových
sudech o objemu
225 a 500 litrů. Cha-
rakter vína je krémo-
vý, s projevem zralého
sadového a sušeného
žlutého ovoce. Víno
s velmi bohatou chutí
burgundského střihu.

Rulandské šedé,
výběr z cibéb,
2018, sladké
– ANNOVINO
VINAŘSTVÍ
LEDNICE s.r.o.
Vítěz kategorie
sladkých vín. Víno
pochází ze slun-
cem zalité viniční
trati U Cihelny.
Má sytě zlatavou
barvu, ve vůni
lze nalézt tóny
čerstvě rozkrojené
hrušky, rozinek
a medu. V chuti
je víno dokonale
harmonické,
medové a příjem-
ně plné. Víno je
ideální podávat
při oslavě výjimeč-
ných událostí. ■

Ryzlink rýnský,
pozdní sběr,
2015, polosladké
– MARCUSWINE
TRADING a.s./MEGA
Production a.s.
Vítěz kategorie
bílých poloslad-
kých vín. Plné víno,
které se na první
napití zdá sladké,
při dalším doušku
cukr ustoupí
a projeví se me-
dová chuť, která
přejde v dochuť
pevné kyseliny.
Tato dochuť je
neobvyklá, dlouhá
a nabádá k dalšímu
ochutnání. Ve vůni
se kloubí jemné
tóny meruněk
a citrusů s lipovinkou.

Vína doporučuje
Ing. Marek Babisz,
hlavní sommelier
Národního vinařského
centra ve Valticích
a Salonu vín
České republiky.

VÍNA NA DEGUSTACI ZAJISTIL VINAŘSKÝ FOND.
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