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Slovenské víno
Výnimočnosť, ktorá zaujme
Ľudia - Víno nevznikne samo. Potrebuje partnera,
a to nie hocijakého, ale inteligentného, tvorivého,
milujúceho, oddaného, vytrvalého. Lebo každá pravda
vo víne je vykúpená mučiacou neistotou.

Súčasní

slovenskí vinári robia vínu česť – svetovú pokladnicu
vitis vinifera obohatili o nové odrody. Kto neverí, nech
skúsi vznešený, romantický biely Devín a elegantný,
mohutný červený Dunaj, alebo ružové vína s dávkou
v Európe nepoznaného slovenského espritu. V tých
vínach žije číry slovenský duch.

História - Slovensko nemá kaukazskú horu Ararat,
kde pristál Noe so svojou archou, v ktorej viezol aj
vinič. A predsa sa na území Slovenska pestovalo víno
dávno pred Kristom. Chutilo Keltom, Rimanom
i veľkomoravskému kráľovi Svätoplukovi. Moderné
slovenské víno korení hlboko v minulosti a je
ultúrnym a multietnickým
nápojom multikultúrnym
s plodonosnými vrstvami antickými,
emecko-taliansky
ky
ymi,
renesančnými nemecko-talianskymi,
kými, v dvadsianeskôr maďarskými,
tom

storočí

eskými
českými

ale
a pravdaže trvale
slovenskými.

Terroir - Čo je terroir? Nič viac a nič menej ako unikátna kombinácia pôdy, klímy, nadmorskej výšky a topou
graﬁe, ktorá dáva vínu

jjeho charakter. Slovensko

túrou Európy.
E
je geologickou miniatúrou
Oheň vyhasnutých
vulkánov prežíva v slávnom Tokaji i stredoslovenských vínach. Prehistorické more šumí cez schránky
skamenelých

ulitníkov

v

Južnoslovenskom

víne

a hrdé Malokarpatské vína vyrastajú na granitoch.
Sú to vína pôvodné, nezameniteľné, tak ako je nezameniteľné Slovensko.

en

L

málo

plodov

ľudskej

práce a prírody má
á toľko
obdivovateľov a ucttievačov

ako víno. Azda len chlieb
b. Ale aj

Vášeň - Vášeň k vínu pramení z toho,

v tomto prípade je to veľľmi blíz-

že je iný nápoj ako všetky ostatné.

ke

Za vášňou k slovenskému vínu je tiež

spojenectvo,

chlieb
b

patrí

k vínu a oboje sa získava
a tvrdou
a namáhavou prácou, oboje si
žiada navyše aj umenie a lásku.

inakosť, svojskosť, slovenskosť.

historia

História slovenského
vinohradníctva a vinárstva

A

rcheologické nálezy – 7 vinohradníckych
nožov zo 6. – 7. st. p.n.l. – svedčia o tom, že
ako prvé na tomto území vinič pestovalo kelt-

ské obyvateľstvo, vyrábalo víno a vyvážalo ho ako
luxusný tovar do severnejších oblastí. Po nich
prichádzajú na toto územie Rimania, ktorí založili
vinohrady na svahoch Malých Karpát pred dvetisíc
rokmi a vinič hroznorodý

sa začína pestovať

intenzívnejšie.
Ušľachtilé druhy viniča hroznorodého priniesli
Rimania za panovania cisára Marca Aurélia
Próba /276-282 nl./ a po príchode prvých
Slovanov na naše územie bolo už vinohradníctvo a vinárstvo dobre rozvinuté.
V rozvoji vinohradníctva sa pokračovalo až do
13. storočia, kedy kvôli ničivému vpádu Tatárov bola
väčšina vinohradov zničená.
V 15. storočí po príchode kolonizátorov - Nemcov na
západe a Talianov na území dnešnej oblasti Tokaj začalo pestovanie viniča mimoriadne rozkvitať. Vinohrady sa v tomto období vyskytovali s výnimkou Oravy takmer na celom Slovensku. Okrem
v súčasnosti známych oblastí Malokarpatskej,
Južnoslovenskej, Stredoslovenskej, Nitrianskej,

Východoslovenskej a Tokaji aj na Liptove (Ružomberok), na Spiši (Levoča), na severovýchodnom
Slovensku (Prešov, Bardejov) a inde. Avšak až 70 % celkového množstva vína predaného na Slovensku
pochádzalo zo západného Slovenska a Hontu. Mimoriadne postavenie v tomto období mala Bratislava,
predovšetkým vďaka Dunajskej obchodnej ceste. Bratislava sa považuje za najstaršiu vinohradnícku obec na Slovensku. Písomné záznamy o pestovaní viniča v jej okolí sa datujú do rokov 997-1038.
Začiatkom 15.storočia, konkrétne v roku 1435, je v Bratislave zaevidovaných 474 vinohradníckych rodín,
ktoré vlastnia 2 003 viníc, rozložených na 114 vinohradníckych záhonov (gruntoch). Títo vinohradníci
vyprodukovali v spomenutom roku 226 952,5 okovov vína, t.j. cca 15 356 hl vína podliehajúceho desiatkovej dani. Vznikla tradícia platenia deviatkov, desiatkov, pozemkových daní z viníc a z produkcie mestám
a panovníkom. Takéto hospodárstvo napomáhalo rozvoju remesiel. Mestá vďaka tomu získavali rôzne
privilégiá a slobody.
Do konca 15. storočia vznikajú vinohradnícke cechy, právo výčapu a dedia sa zvyky pestovania
a výroby vína. V druhej polovici 16. storočia dosiahla výroba vína na našom území 650 až 700 tis. hl vína
ročne pri počte obyvateľstva asi 1 milión. Neskôr v 16. a 17. storočí, pravdepodobne pod vplyvom nerentalo a začiatkom
za
bility, sa od pestovania hrozna v tak veľkom geograﬁckom rozložení upustilo
novoveku sa u nás
vinohradníctvo rozvíjalo už v obmedzenom regióne, v ktorom je známe aj

d
dnes. Pokles vo vinohrad-

m novo
níckej produkcii pokračoval po celú dobu 18. a 19.storočia aj pod vplyvom
novozavlečených chorôb (perenospóra) a škodcov (fyloxéra) až do 20. rokov minulého storočia (obdobie hospodárskej krízy) a medzivojnového obdobia do 60. rokov. Najväčší plošný rozvoj vinohradníctva sa zaznamenal v 60-tych až 80-tych
rokoch 20. storočia, bol však poznamenaný kolektivizáciou a masovou produkciou bez ohľadu na kvalitu.
V porovnaní s rokom 1945, kedy sa vinič pestoval na ploche 15 250 ha, vzrástli jeho pestovateľské plochy
v roku 1985 na 32 140 ha. Za ostatných dvadsať rokov zaznamenalo vinohradnícke odvetvie značný prepad v plošných výmerách, pričom dnes predstavuje zberová plocha len necelých 10 000 ha. Na pestovanie hrozna a výrobu vína sa v súčasnosti používajú najmodernejšie technológie, ktoré v spojení
s historickými znalosťami a tradíciou umožňujú výrobu vysoko kvalitných vín.

Slovensko

S

lovensko je krajina strednej Európy a jej pedoklimatické podmienky sú podobné ako v susedných
vinohradníckych krajinách: v Českej republike,

v Maďarsku a v Rakúsku.
Vinohradníctvo je sústredené v južnej časti krajiny,
najmä na južných, juhovýchodných a juhozápadných
svahoch Karpát, ktoré zaberajú približne 2/3 územia
krajiny.
Slovenský vinohradnícky región sa člení na šesť
v
vinohradníckych oblastí, ktoré sú rozdelené na
40 vinohradníckych rajónov a 603 vinohradníckych

obcí. Každá oblasť sa vyznačuje špeciﬁckými prírodnými
podmienkami a osobitou históriou.
Podnebie je mierne kontinentálne a v porovnaní so západnou Európou sa vyznačuje výraznejšou sezónnou amplitúdou: teplotný rozdiel medzi zimou a letom je v priemere asi
20°C. Na druhej strane je na Slovensku v lete menej slnka
a tepla ako v stredomorskej oblasti.
Geologický substrát slovenských vinohradníckych oblastí
je veľmi variabilný. Nachádzajú sa tu kryštalické horniny,
vápence, sopečné horniny, tak ako i ﬂuviálne a eolické
sedimenty. Táto diverzita, ktorá je ešte zdôraznená veľkou
topoklimatickou variabilitou, predstavuje obrovský potenciál
z hľadiska typickosti slovenských vín.

Slovensko - miniatúra
európskeho vína

V

íno je najmodernejší aj najstarší kultúrny nápoj.
Súčasné slovenské víno je moderné a zároveň sa
hrdo môže odvolávať na bohatú minulosť siahajúcu

až k Rimanom a Keltom.
Slovensko a víno osudovo patria k sebe. Slovenské vinohrady ležia v blízkosti najlepšej vinárskej
rovnobežky v Európe. Stačí jeden pohľad do mapy
a zistíme, že rovnobežka, ktorá prechádza chýrnym
Burgundskom a jeho Cote d´ Or, sa tiahne popri Slovensku.
So slovenským vínom sa spájajú krásne príbehy. Aj náš

Tokaj porodil víno, o ktorom francúzsky kráľ Ľudovít XIV.
vyhlásil, že je kráľom vín a vínom kráľov. Slovenské vína pili
kráľovné ako liek i čarovný nápoj svadobnej noci. Slovenské
vína sú svetové, lebo poctili čaše prezidentov superveľmocí
- Busha a Putina. Slovenské vína sú európske a pritom na

Slovenská republika bola vyhlásená v roku 1993.
Leží uprostred Európy a jej susedom na západe
je Česká republika, juhozápade Rakúsko, na
juhu Maďarsko, na východe Ukrajina a na severe
susedí s Poľskom.

výsosť originálne. Odrážajú terroir - jedinečnosť územia,
neopakovateľnú mikroklímu, mnohovrstvovú tisícročnú multietnickú

vinohradnícku skúsenosť v aktuálnej modernej

slovenskej réžii.

Rozloha: 49 034 km
Počet obyvateľov: 5 393 637
Štátne zriadenie: republika s jednokomorovým
parlamentom
Hlavné mesto: Bratislava
Mena: euro

Slovensko je vinohradníckou a vinárskou miniatúrou Európy.
Prekvapuje neobyčajne pestrou ponukou známych i úplne nových
pôvodných odrodových vín. Krajina s úžasným potenciálom bielych
vín a s prekvapujúcimi podobami vín červených. Krajina, po ktorej sa
oplatí túlať s vínnym pohárom v ruke.

Slovenský vinohradnícky región
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj

Plocha vinohradov

22 000 ha

Spotreba vína na osobu a rok

12,5 l

Výroba vína

400 000 hl

Celková spotreba

600 000 hl

Výroba vína v SR
v tisícoch hl.
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Kvalita slovenských vín
Slovenské vína môžeme rozdeliť do 3 kvalitatívnych kategórií - víno, víno s chráneným
zemepisným označením, víno s chráneným označením pôvodu

Víno - stolové víno, víno bez zemepisného označenia. Víno najnižšej kategórie, vyrába sa z hrozna
s cukornatosťou 13 NM.
Chránené zemepisné označenie alebo CHZO – predstavuje strednú kategóriu vín. Zaraďujú sa
sem miestne špeciﬁcké a regionálne vína. Patrí sem napríklad aj burčiak.
Chránené označenie pôvodu alebo CHOP – predstavuje najvyššiu kategóriu vín Európskej únie, ktoré
podliehajú ochrane. Sú zapísané v registri chránených označení vín E-Bacchus. Pre SR podliehajú ochrane
názvy – Malokarpatská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a vinohradnícka
oblasť Tokaj. Synonymom CHOP špeciﬁckým pre SR je výraz Districtus Slovakia Controlatus alebo
DSC, D.S.C. Predstavuje najvyššiu kategóriu vín v Slovenskej republike. Do tejto kvalitatívnej kategórie
zaraďujeme akostné vína a akostné vína s prívlastkom.

Burčiak - nápoj známy iba v strednej

Európe.

Kvasiaci

hroznový

mušt, ktorý má minimálne 0,5 %
obj. alkoholu, najviac okolo 5 - 6 %
obj.

Kvasiaci

mušt

je

vo

burčiaku iba niekoľko hodín.

fáze

etiketa

CHOP, DSC, AKOSTNÉ,
AKOSTNÉ S PRÍVLASTKOM

CHZO

VÍNO, STOLOVÉ VÍNO,
VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA

Tradičné názvy vín v SR.
Akostné víno

závisí od oblasti, cukornatosť hrozna pri zbere začína od 16 – 17o NM muštu

Akostné víno s prívlastkom :
Kabinetné

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 19o NM

Neskorý zber

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 21o NM

Výber z hrozna

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 23o NM

Bobuľový výber

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 26o NM

Hrozienkový výber

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 28o NM

Cibébový výber

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 28o NM
z bobúľ hrozna zušľachtených účinkom Botrytis cinerea Persoon

Ľadové

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 27o NM
hrozno bolo zberané pri teplote -7o C.

Slamové

vyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 27o NM,
hrozno bolo skladované tri mesiace na slame

Tieto názvy sú označované ako tradičné názvy, nesmie ich mať žiadne iné víno vo svete.

Označenie produktu
rad výrobkov

malokarpatská vinohradnícka oblasť

Rok zberu hrozna

Odroda
alebo značka

Chránené
označenie pôvodu
miesto zberu hrozna

ročník 2011

Chardonnay
výber z hrozna
suché

Prívlastok
podľa cukornatosti
hrozna pri zbere

Chuť vo víne
može byť: suché,
polosuché, polosladké,
sladké

Objem
fľaše

0,7 l

12 %

obj.

vinárstvo Hrozienko, s .r. o.

Najjednoduchším pravidlom pre rozlíšenie kvality
vína je zemepisné určenie – čím menšia zemepisná
oblasť, z ktorej bolo hrozno zberané, tým vyššia
kategória vína.

Skutočný obsah
alkoholu
Výrobca vína

Zaujímavosti o slovenskom víne
Sedem vinohradníckych nožov a hlinená nádoba na víno zo 7. a 6. storočia p. n. l. objavené na vrchu Molpír pri
Smoleniciach potvrdzujú, že vinič sa na Slovensku pestoval ešte pred príchodom Rimanov.
Víno milovali a modlili sa k nemu aj kniežatá Veľkej Moravy. Svedčia o tom tri zachované modlitby - pri vysádzaní
vinice, pri oberaní hrozna a modlitba nad kvasiacim muštom.
V roku 892 poslal kráľ Svätopluk pražskému kniežaťu Bořivojovi na ten čas nevídaný dar – sud vína.
K
Kňažnej Ľudmile víno zachutilo, požiadala Svätopluka o sadenice a založila vinicu pri Mělníku.
Po tatárskom vpáde v roku 1241 pomohla obnoviť vinohradníctvo a vinárstvo nemecká a talianska kolonizácia.
Mária Terézia (1740-1780) sa po ochutnaní Frankovky modrej z Rače stala jej vernou poddanou a postarala sa o nehynúcu slávu tohto vína. Až po viac ako 200 rokoch sa vysvetlilo, že Frankovka obsahuje resveratrol,
látku ktorá ochraňuje pred infarktmi.
m
V roku 1825 sa stáva Bratislava prvým výrobcom
z najslávnejších slovenských vinárskych značiek J. E
E.

š
šumivého vína mimo Francúzska – vzniká jedna
H
Hubert.

V roku 1859 zakladá vinárstvo Jacob Palugyay. Jeho vína pili vládcovia Japonska, turecký sultán, brazílsky
cisár, belgický kráľ a podávalo sa aj na palube najluxusnejšej lode sveta Titanicu.
Palugyay vošiel do dejín vinárstva ako muž, ktorý prvý vybudoval vínovod – viedol z pivníc na dnešnej
Pražskej ulici do piestorov Hlavnej stanice, kde ho stáčali do sudov a ﬂiaš.
Prešporské (bratislavské) vína pili slávni ľudia – ochutnali ich známi hudobní skladatelia
Beethoven, Liszt, Rubinstein, či básnik Petofﬁ.
Slovensko vyrába slávne tokajské vína. Nepili ich len králi, pápeži, prezidenti,
ale aj prvý kozmonaut sveta Jurij Gagarin.
O prvý zápis slovenského vína do svetoznámeho Wine spectatoru
sa postaral Rizling rýnsky 2001 zo Chateau Belá.
V roku 2005 navštívili Slovensko americký prezident George Bush
a ruský prezident Vladimir Putin. Červené cuveé President z Vinanzy
Vráble sa podávalo v Carltone pre Busha a na Bôriku Putinovi pripravili na
stôl Frankovku modrú s Rizlingom rýnskym.
V roku 2008 prišla po prvý raz na Slovensko anglická kráľovná
Alžbeta II. Na stole bol nielen radošinský Klevner podávaný počas jej korunovácie pred 55 rokmi, ale aj vína od Mrva&Stanko, Pavelka a Villa Víno Rača.
Najreprezentatívnejší súbor slovenských vín možno vidieť i ochutnať
v Národnom salóne vín na Pezinskom zámku. K dispozícii je sto vín vždy
z posledného vinárskeho ročníka.

Malokarpatská
vinohradnícka oblasť
Zrážky (mm)

PLOCHA REGISTROVANÝCH VINOHRADOV

5 359,2 ha

600

Priemerné teploty (oC)

11

Priemer počas
vegetácie (oC)

17.2

Suma slnečného svitu
počas vegetácie (h)

3100

Vína zo srdca Európy a súčasne z jej rozhrania. Vína multietnické a predsa slovenské. Vína s prastarou
skúsenosťou Keltov a Rimanov, moselských Nemcov a pravdaže Slovákov. Rodia sa na juhozápade Slovenska
v najstaršej a najslávnejšej vinohradníckej oblasti. Tiahne sa od sútoku Moravy a Dunaja až po Čachtice legendami opradenej grófky Alžbety Báthoričky, od pahorkatín Hlohovca až po záhorskú Skalicu. Na malom území
sa nachádza nezvyklý koncentrát pôd odlišujúcich sa svojím geologickým zložením. Vinohrady s jedinečným
terroir porodili odrodovo jasne vyhranené vína, ktoré sa od stredoveku vyvažovali zlatom. Obrodené Veltlínske
zelené, famózny Rizling vlašský, pôvodné Dievčie hrozno a Silvánske zelené, moderné európske Chardonnay,
originálny Devín, navždy kráľovská Frankovka modrá i tradičný Modrý Portugal. Starobylé vinohradnícke viesky
a mestečká ako Rača, Svätý Jur, Limbach, Pezinok a Modra, všade dokorán otvorená vinárska duša a pivnice
na čele s Národným salónom vín v Pezinku – to je Malokarpatská vinohradnícka oblasť.
Tabuľka hodnotenia ročníkov
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Biele vína

***

*

**

**

*

**

***

**

*

***

***

**

***

*

Červené vína

**

*

**

***

*

**

***

**

*

***

**

**

***

*

Pôdne podmienky: Geologickým substrá-

Klimatické podmienky: Charakteristické sú

tom sú prevažne náplavové kužele malokarpatských

výrazné rozdiely medzi teplotou cez deň a v noci,

potokov a pôdy sú hlinito-piesočnaté, stredne skele-

ktoré v čase vegetácie dosahujú aj 15 oC.

tnaté. Na juhozápade dominujú ﬂuviálne sedimenty
Moravy, prípadne viate piesky.

Južnoslovenská
vinohradnícka oblasť
Zrážky (mm)

540

Priemerné teploty (oC)

11.8

Priemer počas
vegetácie (oC)

18.3

Suma slnečného svitu
počas vegetácie (h)

3350

PLOCHA REGISTROVANÝCH VINOHRADOV

5 345,6 ha

Veľtoky rodia vo svojom povodí veľké vína. Na sever od rieky Dunaj leží exkluzívny roh slovenskej vinárskej
hojnosti. Je to územie, ktorému Boh požehnal polohou, slnkom a mikroklímou. Do vinárskeho vesmíru žiaria
tri rajóny: Štúrovský, Strekovský a Hurbanovský. Oblasť je matkou skvelého Rizlingu vlašského i prvého slovenského Rizlingu rýnskeho so zápisom vo svetoznámom Wine Spectatore Roberta Parkera. Prívlastkové vína
od neskorého zberu až po hrozienkové výbery, ľadové i slamové – to je úžasný potenciál s čitateľným terroir.
Krásne Chardonnay a Sauvignon, rulandský trojlístok v bielom, sivom aj modrom prevedení. Cabernet Sauvignon v ojedinelej stredoeurópskej verzii a Dunaj ako nový slovenský klenot. To je Južnoslovenská vinohradnícka oblasť.
Tabuľka hodnotenia ročníkov
Biele vína
Červené vína

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

***
**

**
**

**
**

**
***

**
**

**
***

***
***

**
**

*
*

***
***

**
***

**
**

***
***

**
*

*** excelentný ročník, vysoká kvalita vín ** výborný ročník * priemerný ročník

Pôdne

podmienky:

Sprašové

pahorka-

Klimatické

podmienky:

Najteplejší

kút

tiny sú základom vinohradov vo východnej a južnej

Slovenska s najvyššími teplotami počas vegetácie

časti oblasti. Fluviálne sedimenty Dunaja a štrky

dlhodobo aj viac ako 30 oC. Vegetačné obdobie trvá

a štrkopiesky sú podkladom v západnej časti oblasti.

o 2 týždne dlhšie v porovnaní s celou krajinou.

Stredoslovenská
vinohradnícka oblasť
Zrážky (mm)

PLOCHA REGISTROVANÝCH VINOHRADOV

2 502 ha

660

Priemerné teploty (oC)

11

Priemer počas
vegetácie (oC)

17

Suma slnečného svitu
počas vegetácie (h)

3100

Sú hory stolové a hory vínne. Na juhu stredného Slovenska sa v ústrety slnku vypínajú viničné vrchy. Klíma
i zloženie pôdy je opäť jedinečné, vína mladistvo svieže a panensky čisté, verný obraz žičlivého prírodného
prostredia. Z bielych vín na seba sústreďuje pozornosť pätica vín - Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Müller
Thurgau, Tramín červený, Rulandské biele. A je tu aj skvelá, ekologicky čistá podoba Chardonnay. Čistým odrodovým proﬁlom pútajú červené vína. Frankovka modrá sa zapísala do pamäte účastníkov svetového vinárskeho kongresu v roku 2002. Svätovavrinecké a Modrý Portugal prichádzajú ako živý odkaz slovenskej tradície
v modernom poňatí a Cabernet Sauvignon podáva dôkaz mimoriadneho potenciálu nevšedného vinohradníckeho územia.
Tabuľka hodnotenia ročníkov
1997
Biele vína
Červené vína

***
**

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

**
***

*
*

**
**

***
***

**
**

*
*

***
***

**
***

**
**

***
***

*
*

*** excelentný ročník, vysoká kvalita vín ** výborný ročník * priemerný ročník

Pôdne podmienky: Geologický prevažne

Klimatické podmienky: Mierne a suché.

vulkanický substrát, na ktorom sa vytvorili úrod-

Pestovanie viniča tu umožňuje zvýšený tepelný tok,

né androzeme, pôdnym druhom ílovité až hlinité.

ktorý je ovplyvnený výskytom ložísk hnedého uhlia.

Nitrianska
vinohradnícka oblasť
Zrážky (mm)

570

Priemerné teploty (oC)

11.3

Priemer počas
vegetácie (oC)

17.6

Suma slnečného svitu
počas vegetácie (h)

PLOCHA REGISTROVANÝCH VINOHRADOV

3 903 ha

3200

Vína, ktoré pili veľkomoravské kniežatá, anglická kráľovná aj najvyšší cirkevní hodnostári, sa rodia v historicky
posvätnom území – v zemepisne a odrodovo rôznorodej a preto typicky slovenskej Nitrianskej oblasti. Rieky
dolný Váh, Nitra, Hron, Žitava, pohoria Považského aj Pohronského Inovca, pohorie Tríbeč, vrchy Zobor aj Sitno,
to sú veličiny deﬁnujúce originalitu polôh, ich pôdne zloženia a originálnu mikroklímu. Štyri vinárske mestá a
ich tradície – Nitra, Topoľčianky, Vráble a Sereď garantujú štyri vinárske prejavy. A sú tu aj skvelí sólisti - slávny
Radošinský klevner, najnovšie už v Európe rezonujúce ružové topoľčianske kabernety a frankovky, mojmírovské rizlingy, čajkovská Feteasca regala, nehovoriac o Tramíne červenom, Dievčom hrozne, Rulandskom bielom a Mülleri Thurgau. Plus ojedinelé slovenské šumivé zo Serede aj Nitry.
Tabuľka hodnotenia ročníkov
Biele vína
Červené vína

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

***
**

*
*

**
**

**
***

**
**

**
**

***
***

**
**

*
*

***
***

***
***

**
**

***
***

*
*

*** excelentný ročník, vysoká kvalita vín ** výborný ročník * priemerný ročník

Pôdne podmienky: Pôdy s vysokým obsa-

Klimatické podmienky: Veľmi teplý a suchý

hom skeletu, a minerálnym základom sú podkladom

nížinný klimatický región. Heterogénny reliéf krajiny

pre rozmanitosť vinohradov tejto oblasti.

zapríčiňuje veľmi pestré mikroklimatické pomery
pre variabilnosť vín.

Východoslovenská
vinohradnícka oblasť
Zrážky (mm)

680

Priemerné teploty (oC)

10.8

Priemer počas
vegetácie (oC)

16.9

Suma slnečného svitu
počas vegetácie (h)

3100

PLOCHA REGISTROVANÝCH VINOHRADOV

1 074,1 ha

Pohorie Vihorlat s vyhasnutou sopkou a zvlnený lem Východoslovenskej nížiny rámcujú územie najmladšej
slovenskej vinohradníckej oblasti. Jej vína nasali atmosféru podmienok, ktoré ovplyvňujú kontinentálne podnebie ruských a ukrajinských rovín i unikátne zloženie sopečných pôd pri Tibave a Sobranciach. Rulandské
biele a Chardonnay, vína jemné a nevtieravé a predsa zostávajúce v pamäti, ale aj vína dostatočne extraktívne
a korenisté ako je Silvánske zelené, Dievčie hrozno a Müller Thurgau. A pravdaže je tu víno Slovensku také
blízke - Rizling vlašský v jeho emocionálne silnej východoslovenskej podobe. Modré odrody reprezentuje plastická frankovka s farbou žiarivého rubínu a o slovo sa hlási aj Rulandské modré.
Tabuľka hodnotenia ročníkov
Biele vína
Červené vína

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

***
**

*
*

**
**

**
***

**
**

**
**

***
***

**
**

*
*

***
***

***
***

**
**

***
***

*
*

*** excelentný ročník, vysoká kvalita vín ** výborný ročník * priemerný ročník

Pôdne podmienky: Sopečný základ Vihorla-

Klimatické

podmienky: Rozdiely medzi

tu dáva základ úrodnej pôde vinohradov, v ostatnej

dennou a nočnou teplotou sú len 7 - 8 oC. Počas celej

časti oblasti sú to najmä ﬂuvizeme.

vegetácie je teplota mimoriadne vyrovnaná pohybujúca sa cez deň okolo 24 oC a v noci okolo 16 oC.

Slovenská vinohradnícka
oblasť Tokaj
Zrážky (mm)

550

Priemerné teploty (oC)

10.3

Priemer počas
vegetácie (oC)

16.5

Suma slnečného svitu
počas vegetácie (h)

3100

PLOCHA REGISTROVANÝCH VINOHRADOV

908 ha

Tokaj je v Európe jedinečný práve tak ako je Bordeaux vo Francúzsku, či Chianti v Taliansku. Toto víno rodiace sa na výnimočnom území tiahnucom sa po oboch stranách slovensko-maďarskej hranice, je veľkolepé,
nadčasové a neopakovateľné. Jeho rodisko je spojené s jadrom matky Zeme. Juhovýchodné svahy Zemplínskych vrchov sú pozostatkom búrlivej vulkanickej minulosti planéty. Nádherná jeseň zahaľuje vinice do hmlistého oparu, ktorý spolu s jesenným slnkom rodí ušľachtilú pleseň Botrytis cinerea. Jej dielom sú cibéby, malý,
nie každoročný hrozienkový zázrak prírody. Históriou preverený odrodový trojzáprah tokajských vín v podobe
Furmintu, Lipoviny a Muškátu žltého spolu s technológiou pomalej oxidácie v drevených sudoch vytvára víno
mýtické, znova a znova obaľované novou vrstvou krásnych zážitkov.
Tabuľka hodnotenia ročníkov
Biele vína

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

**

***

**

***

**

***

**

**

***

**

***

*

*** excelentný ročník, vysoká kvalita vín ** výborný ročník * priemerný ročník

Pôdne podmienky: Pôda je výrazne kame-

Klimatické podmienky: Patrí do kontinen-

nistá sopečného pôvodu. Je schopná počas dňa

tálneho klimatického pásma. Typickým znakom

do

tejto oblasti je dlhá a suchá jeseň. Jesenné rána sú

seba

absorbovať

slnečné

žiarenie,

ktoré

následne v noci vyžaruje - aj po chladnej noci je ráno
ešte teplá.

hmlisté, čo podporuje práve tvorbu cibéb.

Tokajské víno

V

inohradnícka oblasť Tokaj je jednou z mála oblasti na svete, kde
možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.
Počiatky pestovania viniča v oblasti sú známe z obdobia nadvlády

Rimanov, kedy kraj bol súčasťou Panonie. Po páde Rímského impéria
pokračovali v pestovaní Slovania.

Pomenovanie obce a vrchu Tokaj je slovanského pôvodu, odvodzuje sa od staroslovianskeho slova „Stokaj“ v prenesenom
význame sútok dvoch riek, tj. Bodrogu
a Tisy.
Keď v roku 894 na toto územie prišli Maďari
pod vedením Almusa a jeho syna Arpáda našli
tu už rozvinuté vinohradníctvo. Svedčí o tom
podanie, podľa ktorého vojvodca Turzol hlási
kniežaťu Arpádovi, že pri sútoku riek Bodrogu
a Tisy našiel v okolitých svahoch prekrásne
vinohrady.
Nájazdom Tatárov v roku 1241 bol kraj
vyľudnený a vinohrady zničené. Kráľ Béla IV.
kolonizoval vyľudnený kraj Talianmi. Talianski
osadníci sem priviezli nielen nové pestovateľské
skúsenosti, ale aj základnú odrodu Furmint.
V čase tureckých vojen v roku 1528 zostala
oblasť 170 rokov pod tureckým panstvom.
Z tohto obdobia pochádza väčšina tokajských

pivníc, ktoré boli vybudované ako úkryty ľudí a majetku pred lúpežnými vojskami.
Postupne sa zlepšuje technológia výroby tokajských

Aj naďalej zostáva v platnosti výrok francúzskeho
kráľa Ľudovíta XIV. o tokajskom víne „Vinum regumrex vinorum“ (Víno kráľov – kráľ vín).

vín a už v roku 1560 sa v latinskom slovníku Fabriciusa
Balásza stretávame s termínom cibéby (hrozienka),
ktoré sa za priaznivého počasia tvoria v tokajských

Tokajské víno - zaraďuje sa do kategórie žltých

odrodách napadnutých ušľachtilou plesňou Botrytis

prírodne sladkých vín. Víno má charakteristickú

Cinerea Persoon.

chlebovú príchuť, ktorú dodáva prítomnosť kys-

Prvý Tokajský výber vyrobil Sepsi Laczko Maté.

líka v priebehu zrenia hrozna i vína. Tokajské

Veľkú noc v roku 1650 vínom vyrobeným

víno sa vyrába výhradne z odrôd Furmint, Lipo-

z cibéb prekvapil manželku svojho zemepána Zu-

vina a Muškát žltý v 7 slovenských vinohradníc-

c-zanu Lórantffyovú, vdovu po kniežati Jurajovi Rákoc-

ky
kych obciach. Pri výrobe vína sa využívajú cibéby

Na

zym I. Prvý zákon, ktorý sa týkal Tokajskej oblasti, bol

(
(hrozienka),
ktoré sú deﬁnované ako scvrknuté

vydaný v roku 1655 a týmto zákonom sa nariaďovalo

bo
bobule
hrozna, ktoré sa v priaznivých ročníkoch

vyberanie cibéb na výrobu Tokajských výberov, čím

tvoria v strapcoch tokajských odrôd

bol daný základ technológie výroby tokajských vín.

napadnutých ušľachtilou

Pamätihodná kapitola dejín Tokajského vína je spo-

formou plesne Botrytis cinerea

jená s menom Františka Rákoczyho II. – od kniežaťa

Persoon. Táto pleseň spôsobu-

boli pravidelne odosielané zásielky vína adresované

je, že sa z bobule odparuje voda

na dvor kráľa Ľudovíta XIV (1638 – 1715). Tokajské

a znižuje sa obsah kyselín a tak

víno sa stalo obľúbeným nápojom aj cára Petra

sa vlastne vytvoria hrozienka

Veľkého a jeho následníčky Kataríny.

s vysokým prirodzeným obsa-

Vp
Vplyvom
živého zahraničného záujmu v 18. storočí

hom cukru. Cibéby je možné

T
Tokajské
víno získalo na sláve nielen v Európe, ale

zo strapcov vyberať iba ručne.

a na ostatných svetadieloch. Kupovali ho ako liek
aj

Za jeden deň zozberá človek

„Universalis vera medicina“ na liečenie chudokrvnos-

približne 8 kg cibéb. Výroba vín

ti, malátnosti a nervových chorôb.

najvyššej kvality je spojená
so špeciálnou technológiou

Tokajské vína majú veľmi dobrú povesť nielen

pridávania presného pomeru

u nás, ale aj v zahraničí, o čom svedčí vyše 200 zlatých

cibéb do určeného objemu vína a

a strieborných medailí, mimoriadnych cien poroty

vyzrievanie tohto vína v dubových

a diplomov I. stupňa, získaných na celoštátnych,

sudoch v tufových pivniciach počas

medzinárodných a svetových výstavách.

niekoľkých rokov.

Zväz výrobcov hrozna
a vína na Slovensku

Z

väz výrobcov hrozna a vína na Slovensku je záujmové združenie právnických osôb zaoberajúcich
sa pestovaním hrozna a výrobou vína. Vznik zväzu: 23. 9. 1993.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku vznikol

vinohradníckej a vinárskej legislatívy, daňovej

z podnetu vinárskych podnikov v roku 1993, kedy

správy, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravot-

bolo potrebné riešiť prípravu zákona o vinohradníctve

ných predpisov a ochranných známok a vlastne

a vinárstve a rozvoj vinárstva na Slovensku.

všetkých zákonov súvisiacich s podnikateľskou

Je jedinou organizáciou výrobcov uznanou aj minis-

činnosťou. Pre svojich členov poskytuje poradenské

terstvom pôdohospodárstva na základe Nariadenia

služby a pre všetkých vinohradníkov a vinárov orga-

Rady 1234/2007. Jeho hlavnou náplňou je zastu-

nizuje odborné semináre a školenia. Zastrešuje

povanie záujmov svojich členov predovšetkým vo

spoločnú účasť na výstavách – Vinitaly vo Verone,

vzťahu k orgánom štátnej správy - najmä v oblasti

na Vinexe v Brne, Víno a Destiláty v Prahe, Vinexpo

v Bordeaux, v Londýne, na OIV v Paríži, Prowein v Düsseldorfe, Danubius Gastro v Bratislave. V oblasti vzdelávania stále aktívne spolupracuje so strednými
hotelovými školami, kde zabezpečuje prednášky
na tému vinohradníctva a vinárstva. Pre svojich členov organizuje zájazdy do Austrálie, Čile, Kalifornie,
kde sa im venujú priamo majitelia alebo riaditelia
ﬁriem a prezradia im aj veci, ktoré sa bežný návštevník nikdy nedozvie.
Od roku 2006 odborne a ﬁnančne garantuje projekt
Národný salón vín Slovenskej republiky, v ktorom
sa môžu uchádzať o účasť všetci vinári Slovenska
a kde sa každoročne prezentuje 100 najlepších
slovenských vín.

Každoročne udeľuje ocenenie

Vinárstvo roka a vyznamenáva osobnosti zaslúžilé v tomto sektore. Podarilo sa mu vytvoriť špeciﬁkácie a dať chrániť označenia pôvodu – Malokarpatská, Južnoslovenská, Východoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská a vinohradnícka oblasť Tokaj.

Národný salón vín SR

K

oľko podôb má slovenské víno? Toľko, čo vinársky neobyčajne rozmanitá krajina, alebo toľko, koľko ich
v najkoncentrovanejšej podobe môže ukázať Národný salón vín v pivniciach Pezinského zámku.

Počnúc rokom 2006 sústreďuje národný salón sto najlepších reprezentantov vína – bieleho

suchého i prírodne sladkého, tokajského i ružového. Sú tu vína šumivé a prirodzene aj červené
suché i červené ostatné vína.

Nejde o náhodný výber, ale o ﬁnalistov spomedzi
7 000 vín. Toľko sa pokúša každoročne prebojovať do
salóna cez sito nominačných súťaží. V užšom výbere
sa napokon ocitá 350 - 400 vzoriek a z nich odborná
komisia vyberá sto najlepších vín.
Salón podáva aktuálny obraz o úrovni a kvalite
vína nielen v ostatnom ročníku, ale aj o vínach, ktoré
sa narodili pred či po roku 2000. Salón jedinečným
spôsobom umožňuje nazrieť do šiestich vinohradníckych oblastí Slovenska a podáva svedectvo
o špičkových vinároch. Salón je zároveň pozvánkou na rozprávkovo krásny výlet do minulosti slovenského vinohradníctva a vinárstva. Milovníci vína
môžu víno ochutnať a po väčšej či menšej degustácii
sa pozdraviť so samotným bohom vína Bakchusom
i patrónom vinohradníkov Sv. Urbanom. Salón je tak
nádhernou prechádzkou po vínnom Slovensku s jeho
sto chuťami, vôňami a obrazmi.

N

a

Slovensku

momentálne

máme
uznaných

37 odrôd Vitis vinifera,

z ktorých je povolené vyrábať

vysoko kvalitné víno. Môžeme sa
tu stretnúť s odrodami, ktoré sú
vysadené všade vo svete – Chardonnay, Pinoty – blanc, noir, gris u nás
známe ako Rulandské biele, modré a sivé, Sauvignon, Tramín červený, Cabernet Sauvignon,
Alibernet, Svätovavrinecké, Zweigeltrebe.
Skutočne majstrovsky zvládnuté nájdete na Slovensku odrody typické pre strednú Európu – Rizlingy
vlašský aj rýnsky, Pálava, Muškát moravský,
Müller-Thurgau,

Irsai,

Aurelius,

Bouvierovo

hrozno, Dievčie hrozno, Feteasca regala, Neuburské, Veltlínske červené skoré, Veltlínske
zelené. Z modrých odrôd sú to André, Frankovka
modrá – dosiaľ potlačovaný klenot medzi modrými odrodami, ale aj Neronet. Môžete ich porovnať
s vínami susedných krajín – Rakúska, Česka,
Maďarska a zistíte charakter tohto stredoeurópskeho regiónu – sviežosť, iskrivosť, harmóniu, chuť
do života.
Skutočnou perlou sú odrody vyšľachtené
výhradne pre nás. V ich chuti predstavujeme
kúsok krajiny a zároveň kúsok svojej zručnosti
a srdca – Devín, Milia, Noria, Dunaj, Silvánske
zelené. To sú odrody, s ktorými sa nestretnete
nikde inde na svete. Potešením je, že už ďalšie
čakajú v rade – Hron, Váh, Nitra. K nim môžeme
priradiť aj tokajské odrody – Furmint, Lipovina,
Muškát žltý, ktorých jedinečné pestovanie a spracovanie dáva tak výnimočné vína.

odrody

Osem vinárskych obrazov

K

oľko podôb má slovenské víno? Osem základných odrôd je obrazom dynamicky sa vyvíjajúceho stredoeurópskeho vinárstva, pohľadom k prameňom i novým obzorom. Osem
slovenských vín, to je aj osem vášnivých vinárskych lások, osem rôznych príbehov ponúka-

júcich každému, kto ich ochutná, nádherný zážitok i pôžitok. Je to pozvánka za poznaním ďalších
slovenských vín.
Slovenské víno je príjemným sprievodcom človeka po kultúrnej krajine. Vo víne sa zračí tisíc
podobenstiev územia a každoročné väčšie či jemné odtienky nevyspytateľného počasia. Víno je
zrkadlom ľudí, ktorí ho stvorili. Víno je známy a predsa vždy nový pohľad a dotyk s krajinou.

Veltlínske zelené
Slávne

stredoeurópske

víno

s

veľkou

minulosťou

a

ešte

väčšou budúcnosťou na Slovensku. Je to proﬁlové víno, pýcha
južnoslovenských, nitrianskych, malokarpatských a stredoslovenských vinohradov a pivníc. Veltlín ponúka víno exkluzívnej kvality
s nádhernou zeleno-žltou až smaragdovou farbou. Má široký vejár
vôní kráčajúci od ľahučkého vánku muškátu k letnej broskyni, preskočí
poľahky k tropickému ananásu, grepu, mangu a dotýka sa až jemného mandľového kvetu. V chuti pripomína zelené mandle, rozkvitnutú lipu, prelúdium ovocných tónov sa opiera o príjemné kyselinky.
Veltlínske zelené je skvelý mladý spoločník, ale aj víno s prekvapujúcim zrecím potenciálom, čo potvrdzujú ročníky 1997, 1999, 2000
alebo 2006. Je to víno mnohých tvárí, tou najnovšie objavenou je
ľadová a slamová. Odroda, ktorú objavuje svet, sa začína pre svoju
inakosť pestovať aj na Novom Zélande.

Müller Thurgau
Müller Thurgau tvorí spolu s Veltlínskym zeleným a Rizlingom
vlašským slávny trojlístok slovenských vín. Müller zvykne tasiť
svoje kordy, sotva vyskočí zo suda. Očarí mladosťou, sviežosťou,
muškátovou vôňou. Müller Thurgau, ako napovedá jeho meno, je germanoﬁl. Slovensko, ktoré bolo ovplyvňované nemeckou vinárskou
kultúrou, má toto víno svetlejšej farby s ľahkým zelenožltým kabátikom rado. Z našich vinohradov si Müller Thurgau odniesol ihravosť,
vášnivosť i jemnú kvetinkovo - muškátovú, občas aj lipovú či gladiolovú vôňu, v zrelšom období sa zjaví ovocno-medovinová aróma.
Müller Thurgau je vínko prechádzajúce naprieč celou krajinou i generáciami. Ako burčiak má jedinečné postavenie - otvára oberačky
a pozýva do nového vinárskeho roka.

Rizling vlašský
Nejde o žiadneho bratranca slávnejšieho Rizlingu rýnskeho. Jeho
pôvod sa stráca v nedohľadnej vinohradníckej histórii, ale prevláda
názor, že pochádza z Francúzska. A skvele sa mu darí aj na Slovensku. Čo vinohradnícky rajón, to Rizling vlašský s osobitným prejavom.
Iný spod Malých Karpát, iný z južného Slovenska či spod Zobora.
Rizling vlašský je víno elegán. Kto ho ochutná, zistí, ako vonia viničný
kvietok. Je verný prívlastku vlašský - v chuti cítiť vôňu nielen lieskovcov, ale aj vlašských orechov. Vďaka kyselinkám si zachováva po celý
život výnimočnú sviežosť. Rizling vlašský podáva správu o slovenskej
vinárskej prítomnosti i minulosti, pretože dobre vyzrieva. Je to víno
plné šľachtických titulov počnúc hrozienkovými výbermi pokračujúc
slamovými a končiac ľadovými. Rizling vlašský to je jasná a dobrá
správa o slovenskom víne tretieho tisícročia.

odrody

Devín
Devín, toto víno s menom brala nad sútokom Dunaja a Moravy,
historickým oblúkom spája slovenskú vinársku minulosť s modernou. Je mladé, ale zato pôvodné, výtvor ľudí tejto krajiny. Zelenožlté
vínko s mierne korenistou až muškátovou arómou vzišlo z kríženia
Tramínu červeného a Veltlínskeho červeno-bieleho. Devín má
unikátnu schopnosť hromadiť cukor a bobule napadnuté ušľachtilou
plesňou odovzdávajú vínu ušľachtilú botrytickú vôňu. Devín – to je
v záplave uniformných vín toľko vyhľadávaná pôvodnosť, vlastná tvár,
s nezameniteľným charakterom slovenskej krajiny. Devín ponúka
suché vína i prírodne sladké výbery, ktoré očaria aromatickosťou,
plnosťou a dokonalou harmóniou. V jej záhyboch sa ukrývajú sušené
marhule, púpavový med, chlebovinka. Víno oblečené v krásnom fraku
mieri na slávnostné tabule a do vysokej spoločnosti.

Frankovka modrá
Obľúbené víno Márie Terézie, ktorému žičí stredoeurópsky priestor,
našlo svoju domovinu a nenapodobiteľný výraz práve v slovenských
vinohradoch. Slávna je z malokarpatskej Rače, rovnako zo Skalice, ale aj ďalších vinohradníckych oblastí Slovenska – Nitrianskej,
Južnoslovenskej či Stredoslovenskej.
Frankovka je víno veľkých príbehov, ten najznámejší, viažuci sa
k Slovensku, je o neprekonateľnej láske cisárovnej Márie Terézie
k račianskemu moku. Možno cisárovnej chutila jej jemná škoricová
chuť, stopy čučoriedok, černíc aj čokolády.
Ale frankovka si podmanila jej veličenstvo, ako aj súčasníkov ešte aj
jedinečnými zdravotnými účinkami. Vďaka nim sa stala nadčasovým
fenoménom. Existuje nielen francúzsky, ale aj slovenský paradox obsiahnutý vo frankovke v podobe resveratrolu, akomsi prírodnom lieku
proti infarktom. Frankovka poskytuje nielen zážitok zo vznešeného
vína, ale chráni aj proti civilizačným chorobám.

Svätovavrinecké červené
Čas vrátil tomuto vínu odveký prívlastok svätý. Po kráľovnej frankovke je druhým najrozšírenejším slovenským červeným vínom. Na
Slovensko doputovalo až z Burgundska, udomácnilo sa tu a ponúka nefalšovaný vinársky zážitok. Klasický predstaviteľ slovenského
červeného vína sa oblieka do intenzívne červenej farby, hlási sa
o pozornosť vyšším obsahom trieslovín a dojem vyvažuje príjemnou
vôňou kôstkového ovocia, ale aj škorice. Na Slovensku prekvapuje
rozličnými podobenstvami, chuťami a nezameniteľným rukopisom
svojich tvorcov. Ak Francúzi vítajú nový vinársky rok s božolé, Slováci
so Svätovavrineckým červeným. Ako dobre vyzretý mok býva toto
víno glycerolovo teplé, harmonické a pozoruhodne obsažné. Čítanka
vinárskych múdrostí a tajomstiev prírody zakódovaných do jednotlivých ročníkov.

Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon si počína ako slávny Gaius Július Caesar. Tento
vojvodca červených vín tiež vraví: Veni, vidi, vici. Na Slovensku si rýchle
pokoril najlepšie vinohradnícke plochy. V najteplejšej Južnoslovenskej
oblasti, ale aj Nitrianskej, Malokarpatskej či Stredoslovenskej dáva
Cabernet Sauvignon s prichádzajúcim oteplením víno prv netušených možností. Slovenské kabernety hrajú granátovou až purpurovou
farbou. Chuť a vôňa akoby jedno telo sú. Prím hrá lesné bobuľové ovocie – maliny, čučoriedky a černice, moruše, ríbezle červené i čierne.
Vznešené, harmonické a po vyzretí v barikových sudoch je víno ešte
vzrušujúcejšie, najmä keď zavonia vanilkou, čokoládou či tabakom.
Áno, aj takéto sú slovenské kabernety, ktoré prekvapili na medzinárodných súťažiach. Slovensko je, čo do plochy, vinárskym trpaslíkom, ale podarovalo Cabernetu Sauvignon exkluzívny terroir, ktorý
dáva slávnemu francúzskemu vínu nový švih priamo zo srdca Európy.

odrody

Dunaj
Dunaj je víno mohutné ako európsky veľtok. Je to víno rýdzo slovenské a súčasne napojené životodarnou silou starého kontinentu.
Povstal najprv zo sútoku Muscatu Bouchet a Oporta. Následným
skrížením so Svätovavrineckým vznikol čudesný nápoj. Európa
dostala do daru originálne víno južného typu z jej najsevernejšieho
vinohradníckeho pásu.
Najlepší Dunaj sa rodí neďaleko Dunaja. V najteplejšom lone
Južnoslovenskej oblasti sa v dobrých ročníkoch darí dorábať
prírodne sladké vína. Je tmavočervenej farby, plné a pritom dobre
štrukturované, obsažné a elegantne súzvučné. Tak ako Dunaj čaká
zo Slovenska dlhá cesta k moru, aj víno si vychutnáva čas a vo ﬁnále
ponúka čokoládový buket.
Dunaj je krásnym slovenským príspevkom obohacujúcim repertoár
tradičných európskych červených vín. Je ukážkou originality územia,
jeho nenapodobiteľných klimatických podmienok a schopností ľudí
vytvoriť veľké víno. Nie je to objav objaveného, iba ďalšie pokračovanie
veľkého vinárskeho príbehu v slovenskom podaní.
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