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Stretnutie so slovenským vinárom môže byť inšpiratívne, niekedy vyčerpávajúce, sem-tam vie byť zničujúce ale nikdy nie nudné. Keďže sme na na severnej
hranici rozšírenia viniča, počasie počas ročníka má na kvalitu vína zásadný vplyv. Vínári musia brať túto celoročnú výzvu vážne a preto sa často menia
na novodobých alchymistov, bojovníkov či bio-hackerov. Neraz to vyzerá na súboj, často na lásku ale väčsinou je to dobrá a pragmatická spolupráca
s prírodou. Inšpiratívnym pre nás je najmä sledovať zhmotňovanie konkrétnej vízie a jednotlivých rozhodnutí. Začína to správnou lokalitou vinohradu, výberom odrody, starostlivosťou o vinič, časom zberu, technológiou spracovania, pivničným hospodárstvom, marketingom...bez dlhodobej vízie
a smerovania by sa táto postupnosť rýchlo rozsypala.
Výberom č.1 sme chceli vzbudiť záujem o objavovanie slovenských vín, výber č.2 je prehliadka skvelého sviežeho ročníka 2015. Vlastenecký výber 3 je
pomyselnou čerešničkou na torte - kolekcia červených vín zo šiestich rôznych odrôd, piatich ročníkov a pýcha každého z vinárov. Vychutnajte si ich
spokojne a naplno, veríme že v každom z nich je ukrytý kus inšpirácie aj pre Vás.

PINOT NOIR 2015 – PIVNICA BRHLOVCE
ČAJKOV / NITRIANSKA VO
Prvým a hneď veľmi vážnym reprezentantom čajkovských vinohradov je Pinot noir. Mäkučký, podmanivý,
svojsky výrazný. Vinár Ján Záborský ponecháva svoje vína prirodzene vyniknúť ako zrkadlo každého
ročníka, uniformnosť a snahu zapáčiť sa rád prenechá iným. Vdýchnutie života do kultúrneho dedičstva
predkov – brhlovských skalných obydlí je jedným z cieľov vinárstva. Víno zrelo pár mesiacov práve v týchto, človekom pracne hĺbených pivniciach a zrenie v skale mu dodalo pokoj a rozhodnosť. Farba, vôňa a chuť
vína sú vo vzácnej harmónii akoby ani nebola medzi nimi deliaca čiara.

* OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

13,5 %
24° NM
1,5 g/l - suché
100% Pinot noir
15°C
370/ 5000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

13 %
23°NM
2,2 g/l - suché
100% Dornfelder
16–18°C
2600 / 31000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

14,5 %
26 °NM
2,6 g/l - suché
100% Dunaj
16–18°C
1650 / 25000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

13,3%
23°NM
1,7 g/l - suché
100% Frankovka modrá
16°C
1500 / 9000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12,5 %
23°NM
2 g/l - suché
100% Alibernet
15°C
900 / 7000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

14%
23,5 °NM
0,5 g/l - suché
100% Cabernet sauvignon
16–18°C
1633 / 20000

DON FELDER 2015 – VÍNO HUBINSKÝ
PEZINOK / MALOKARPATSKÁ VO
Odroda Dornfelder pochádza z Nemecka a na Slovensku nie je oficálne registrovaná. „Don Felder“ je slovnou
hračkou evokujúcou názov odrody. V rodokmeni Dornfeldera nájdeme Frankovku aj Modrý portugal. Vďaka
vysokému podielu (ľudskému zdraviu veľmi prospešných) prírodných pigmentov antokyánov je Dornfelder
vhodný na sceľovanie s inými odrodami, týmto kupážam dodá hutnosť a farbu. Víno však vyzrieva skoro a nie
je vhodné na dlhšiu archiváciu. Vychutnajte si ho čím skôr, Don Felder bratov Hubinských je zrelý, lahodný,
sladko-korenistý a plný lesného ovocia s príjemne nahorklou trieslovinkou v závere.

DUNAJ 2014 – PIVNICA ČAJKOV
ČAJKOV / NITRIANSKA VO
Vo vinárskych kuloároch sa vedú horúce polemiky o tom, ktoré odrody pestované na Slovensku sú schopné poskytnúť „TO veľké slovenské“ víno. Slovenský novošľachtenec Dunaj je jedným z horúcich kandidátov.
Obrovskou výhodou je skoré dozrievanie hrozna (polovica septembra), vysoká adaptácia na lokálne podmienky a vína s divokým južanským charakterom. Dunaj z Čajkova je živý tekutý dôkaz. Ročník 2014 je všeobecne
vnímaný ako nepriaznivý ale víno o tomto akoby ani zďaleka netušilo – plné, ovocné, pobytom v sude zľahka
zadymené a vyzreté si ide svoju púť, majestátne ako rieka.

FRANKOVKA MODRÁ 2013 – MAGULA RODINNÉ VINÁRSTVO
SUCHÁ NAD PARNOU / MALOKARPATSKÁ VO
Úvodné slová tohto výberu sú „inšpirácia“ a „vízia“. Vinár Vlado Magula ml. ich má na rozdávanie, v rodinnom vinárstve kde má svoje miesto naozaj každý člen rodiny to inak ani nejde. Ako správny gentleman však
vie, kedy ustúpiť do úzadia, prenechať iniciatívu druhým či nastaviť podmienky tak aby sa mohla realizovať
sama príroda a pomohla vytvoriť skvelé vína. Frankovka modrá 2013 je pokračovateľ úspešnej šnúry od
ročníka 2011 (oceneného zlatou medailou na Concourse Mondial de Bruxelles 2013). Čistá a lahodná, korenisto-ovocná vôňa s jemnou zemitosťou a bohatá komplexná chuť. Mjam!

ALIBERNET 2012 – VÍNO SVETÍK
ČAJKOV / NITRIANSKA VO
Vinár Janny Svetík dokáže byť svojský aj v rámci tak pestrej partie akou je vinárska postmoderna z južných svahov
Štiavnických vrchov a okolia Levíc. Svoje vína nechá vyzrievať dlho, čas drží na svojej strane. Vína majú vďaka dlhšiemu
pobytu v dubových sudoch výrazne oxidatívny charakter. Alibernety má hutné, vyzreté, zachovávajú si však sviežosť aj
vo vyššom veku. Pri opisoch jeho vín si treba častokrát pomôcť situačnými výrazmi („prechádzka ihličnatým lesom“,
„závan vínnej pivnice“), metaforami („svieža staroba“, „melancholické“) či latinčinou („genius loci“, „sui generis“).

CABERNET SAUVIGNON 2011 – PIVNICA CSERNUS
VINICA / STREDOSLOVENSKÁ VO
Odroda Cabernet sauvignon dozrieva neskoro v októbri a vrtkavé jesenné počasie jej niekedy zabraňuje dosiahnuť
technologickú zrelosť na produkciu kvalitných červených vín. Na Slovensku začala byť preto často skôr synonymom vín ružových. Rok 2011 vo Vinici však doprial Cabernet vyzretý a robustný. Určite si zaslúži nechať odstáť
pár hodín pred podávaním v karafe aby sa naplno mohla rozvinúť typická vôňa lesného ovocia, papriky a cédrového
dreva. Pozorujte ako sa chuť vína časom otvorí, uhladí a ako sa zo zvieravých trieslovín stanú zamatové.

*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. Vlasteneckým
výberom Vám chceme veselo a s radosťou občasne predstaviť šesť nových vín, ktoré očarili naše zmysly. Na zdravie, priatelia!

