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Vlastenecký výber je oslava vína, našej krajiny a pocta slovenským vinárom. Im predovšetkým patrí rešpekt za zachovanie tradície, trpezlivé pozorovanie prírody a cieľavedomú snahu vytvoriť každý rok to najlepšie víno. Slovensko leží na severnej hranici pestovania
viniča, južné predhoria a nížiny však hrejú slnko a teplé vetry Panónie. Rozmanité mikroklímy a pôdne typy umožňujú vyniknúť odrodám
pestovaným celosvetovo (Rízling rýnsky, Cabernet sauvignon), regionálne (Tramín červený, Frankovka modrá) a stále zaujímavejšou témou sa stávajú naše novošľachtené odrody (Devín, Noria). Našou úprimnou snahou je dať Vám do pozornosti malý kúsok veľkej mozaiky
a prebudiť záujem o ďalšie objavy na mape Slovenska.

PESECKÁ LEÁNKA 2015 – Víno Hubinský
Pezinok / Malokarpatská VO
Odrodu Pesecká leánka (Feteasca regala) vyšľachtili zhruba pred sto rokmi v Rumunsku. Viaceré polohy u nás jej výborne sedia, rodí stabilne a jej hrozno sa hodí na široké spektrum vín - od šumivých až po polosladké výbery. Leánka bratov Hubinských z honu Holopereg pri Pezinku je svieža, hravá, mladistvá, v chuti
štavnatá a ovocná. Záver chuti s príjemne pikantnou kyselinkou láka na párovanie k jedlám.

* OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12%
20,5°NM
4,2 g/l - suché
100% Pesecká leánka
10°C
1650 / 31000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

11,2%
21°NM
5 g/l - suché
100% Tram. červený
12°C
2000 / 14000

tramín červený 2013 – Pivnica Čajkov
Čajkov / Nitrianska VO
Južné svahy Štiavnických vrchov sú skrytý poklad Slovenska. Jedinečné podložie vulkanického prachu
a popola (tzv. tuf) má schopnosť akumulovať teplo, dáva možnosť koreňom viniča ľahšie preniknúť do hĺbky
a potiahnuť svojskú mineralitu. Vznikajú tak vína s jedinečnou senzorikou. Charakter farbív v šupkách hrozna
dodal vínu jantárové tóny vo farbe a vysvetľuje prívlastok “červený”. Čajkovský Tramín z panenskej úrody je
vínko hladké a teplé. Zdanlivo nenápadná vôňa a bohatá štruktúra chuti sa začnú otvárať postupne a pomaly.
Váš čas si zaslúži. Trblietky vínneho kameňa na spodku fľaše sú odmenou pre trpezlivých.

deviner 2012 – Slobodné vinárstvo
Zemianske sady / Malokarpatská VO
Slobodné vinárstvo úprimne a s punkovým šarmom nesie vysoko zástavu slovenských autentických vín.
Deviner 2012 je presne taký. Neokopírovateľný. Hravá, no poctivá kupáž troch odrôd zlatistej žltej farby.
Vôňa je mocná, medovo-muškátová až cukríkovo nasladlá (pri obsahu zvyškového cukru len 1,9 g/l). Chuť
vzdáva hold základnej surovine - zdravému zrelému hroznu. Odporúčame experimentovať s teplotou podávania a sledovať ako sa víno v pohári pomaly otvára.

OA
CM
ZC
OZ

13%
– °NM (kupáž)
1,9 g/l - suché
70% Devín, 20% Tram.
červ., 10% Rízl. rýn.
OTP
10–12°C
VF / RPV 600 / 20000

CABERNET SAUVIGNON rosé 2015 – Château Rúbaň
Strekov / Južnoslovenská VO
Celosvetovo najviac pestovaná modrá odroda Cabernet sauvignon dostáva svojou ružovou verziou úplne iný
rozmer. Farba je brilantne číra, živá, malinovoružová. Sviežej vôni a chuti dominujú jahody. Príjemne nasladlý
záver vďaka zvyškovému cukru dopĺňa iskrivá kyselinka, ktorá nenechá žiadne ústa suché. Rosé zo Strekova
výborne reprezentuje a poskytuje ďalší dôkaz, že slovenskí vinári by sa mali profilovať vo svete ako výrobcovia skvelých ružových vín.

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12,5%
21,5°NM
8,6 g/l - polosuché
100% Cab. sauv.
8–10°C
4000 / 45000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

11%
18°NM
1,3 g/l - suché
100% Modrý portugal
13°C
1125 / 10000

MODRÝ PORTUGAL carbonique 2015 – magula rodinné vinárstvo
Suchá nad parnou / malokarpatská VO
Carbonique (karbonická macerácia) znamená nakvášanie nepomletého hrozna bez prístupu kyslíka v atmosfére oxidu uhličitého. Metóda sa osvedčuje najmä pri mladých a ľahkých červených vínach, zachováva
ich prirodzenú sviežosť a ovocný charakter. Veselé bio-vínko v pohári okamžite poteší oko jagavou rubínovou
farbou. Vôna je príjemná, trochu višne, trochu malín a sliviek. Chuť ladne kopíruje ovocnosť vôňe čo veľmi
oceňujeme. Štruktúra je ľahká avšak pevná, tešíme sa na jeho neskoršie verzie z dubových sudov.

pARTISAN CRU 2012 – Slobodné vinárstvo
ZEMIANSKE SADY / Malokarpatská VO
Mladý tím vinárov vníma víno ako umelecké dielo vznikajúce z konkrétnej inšpirácie najskôr v hlave a potom
v rukách. Ďalšia výnimočná kupáž od Slobodného vinárstva. Pomleté hrozno až do skorých mrazov jesene
2012 kvasilo vonku a prirodzene v otvorenej kadi. Vínko následne zrelo v dubových sudoch. Pre všetky tri
odrody je typická vôňa a chuť červeného ovocia (ríbezle, maliny, čerešne, višne), odkrývajú sa postupne vo
viacerých vrstvách. Slobodné vinárstvo sa hrdo hlási k odkazu predkov, ktorí v rovnakej pivnici vyrábali víno
už za čias prvej republiky pod značkou “K trom boxerom”, nájdete ju na etikete.

OA
CM
ZC
OZ

12,5%
– °NM (kupáž)
1,5 g/l - suché
50% Frank. modrá, 25%
Alibernet, 25% Cab. sauv.
OTP
17°C
VF / RPV 1700 / 20000

*OA – obsah alk. CM – cukornatosť muštu ZC – zvyškový cukor OZ – odrodové zlož. OTP – odp. teplota podávania VF/ RPV – vyrobených fliaš / ročná produkcia vinára
Ritual vznikol ako malý importér vín z Južnej Ameriky, neskôr Kalifornie a Talianska, ktoré stále zostávajú jadrom ponuky. Môžete ju nájsť na www.ritual.sk. Čím
viac pracujeme so zahraničnými, tým sme silnejšie presvedčení, že vína slovenské smelo zapadnú do tej najvyberanejšej kozmopolitnej spoločnosti. Ako každé dobré víno potrebuje svoj čas, aj rozhodnutie vytvoriť Vlastenecký výber v nás zrelo dlhšie. Odteraz Vám však chceme veselo a s radosťou občasne predstaviť šesť
nových vín, ktoré očarili naše zmysly. Na zdravie, priatelia!

