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VELTLIN
VELTLIN je vinný bar a distribuční společnost, která se již od roku 2009 věnuje propagaci tzv.
autentických vín a patří mezi průkopníky v této oblasti. Naše firma stojí za vznikem značky
Autentisté a je organizátorem festivalu Praha pije víno. Víno pro nás není pouhý obchodní artikl, je to médium, přes které se snažíme sdělit, jak pestré a zajímavé jsou krajiny a lidé v nich
usazení. Zajímají nás především vinařské regiony bývalé Habsburské monarchie a naše portfolio je inspirováno nabídkou rakousko-uherských velkoobchodníků s vínem. Důraz klademe
na autenticitu vín, které je podle nás možné dosáhnout pouze ekologickým hospodařením na
vinicích a rezignací na unifikující enologické přípravky ve sklepě. Ekologický pro nás zároveň
znamená etický.
VELTLIN is a wine bar and distribution company promoting so called authentic wines since 2009
and is one of the pioneers in this area. Our company founded the brand name „Autentisté“ and
organizes Prague Drinks Wine festival. Wine is not just a business product for us, it is a medium
through which we are trying to show how colorful and interesting the regions and people living in
them are. We are interested primarily in wine regions of the former Habsburg Monarchy and our
portfolio is inspired by the wine selection of wholesalers from the former Austro-Hungarian Empire.
We put emphasis on the authenticity of wines which we believe can be achieved only by ecofriendly farming in vineyards and by refusing the unifying oenologic substances being used in wine
cellars. For us environmentally friendly also means ethical.

Champagnier
Společnost Champagnier je exkluzivním dovozcem autentických rodinných výrobců z Champagne. Zaměřujeme se hlavně na biodynamická a organická vína, která zdobí vinné karty
nejlepších restaurací světa. Specializujeme se na osobitá, netradiční vína, která v sobě nesou
autenticitu oblasti. Na českém trhu zastupujeme Champagne Fleury, Champagne Vouette et
Sorbée, Champagne Ulysse Collin, Champagne Charles Dufour, Champagne Pierre Gerbais
a Champagne Huré Fréres.
Champagnier company is the exclusive importer of authentic wines from family winemakers from
Champagne. We focus mainly on biodynamic and organic wines that are the pride of the best restaurants of the world. We specialize on distinctive, non-traditional wines that carry the authenticity
of their own terroir in themselves. On the Czech market we represent Champagne Fleury, Champagne Vouette et Sorbée, Champagne Ulysse Collin, Champagne Charles Dufour, Champagne
Pierre Gerbais and Champagne Huré Fréres.
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PROLOK
Festival Praha pije víno má za sebou první „pětiletku“. Za tu dobu ho navštívilo přes 5000
milovníků autentických moků, kteří měli možnost ochutnat téměř 1500 druhů vín.
Letošní ročník připadá na významný „osmičkový“ rok, kdy si mezi jinými připomínáme vznik
samostatného Československa, ale i rozpad podunajské Monarchie. A jak už to bývá, jedni slaví
a druzí truchlí vzpomínajíce nostalgicky na staré, dobré časy. A ačkoli se náš festival od začátku
hlásí k vinařskému dědictví Rakouska-Uherska, nevnímáme zmíněné výročí konce naší bývalé
širší vlasti nijak tragicky či chmurně, neboť víme, že mezi našimi vinaři žádné hranice neexistují.
Dál sdílejí podobné klima, kulturní milieu, starosti i radosti a opět v Praze na dva dny vytvoří
největší vinařské bratrstvo autentických vinařů v České republice.
Hlavním hostem pátého ročníku našeho festivalu jsou vinaři z maďarského regionu Somló.
Je to sice nejmenší uherská vinařská oblast, ale dává vína tak osobitá, že si jistě zaslouží velkou
pozornost. Somló je vlastně vyhaslá čedičová sopka, která se velebně zvedá z uherské nížiny.
Říká se jí rovněž svatoštěpánská koruna a zdejší vína pili Habsburkové před svatební nocí –
věřilo se, že pomohou k početí mužského potomka.
Vedle Somló se tradičně setkáte se silnými sestavami vinařů z Rakouska a Slovenska. Opomenout nemůžeme ani Slovince a nejvíc je jako každým rokem tuzemských producentů, jejichž
jádro tvoří členové spolku Autentisté.
Poprvé na festivalu přivítáme vinaře z Gruzie, Řecka či USA.
Nezbývá než pozvednout číši a popřát vám, ať si největší oslavu poctivého pití v naší zemi
dokonale vychutnáte!
Bogdan Trojak
Zakladatel festivalu

PROLOGUE
Prague's wine festival will be finishing its first "five-year" run. So far over 5,000 lovers of authentic
wines visited this event and had the opportunity to taste almost 1,500 kinds of wines.
This season´s year marks the significant "eight" year as we remember, among other things, the
birth of independent Czechoslovakia but also the ending of the Danube Monarchy. And as it happens, some celebrate while others mourn over the nostalgic remembrance of good old times.
Although our festival, from the very beginning, allies with the Austria-Hungary's wine heritage, we
do not perceive the anniversary of the end of our former larger homeland tragically or gloomily,
as we know there are no boundaries among our winemakers. They still share a similar climate,
cultural environment, worries and joys, and will again, for two days, create the largest wine fellowship of authentic wine-makers in Prague in the Czech Republic.
The main guests of the fifth year of our festival are Hungarian winemakers from Somló region.
It is the smallest Hungarian wine region but it gives such distinctive wines that it certainly deserves great attention. Somló is actually an extinct basalt volcano which gloriously rises above
the Hungarian lowlands. It is also called the St. Stephen's Crown where Habsburgs drank local
wines before their wedding night believing that it would help to conceive a boy.
Along with Somló winemakers, you will meet, as is the tradition, with strong assemblies of winemakers from Austria and Slovakia, as well as Slovenia. Like every year, most winemakers attending are the domestic producers whose core are the members of the “Autentisté” association.
For the first time we will welcome winemakers from Georgia, Greece or the USA at the festival.
All there is left is to lift a glass and wish you to enjoy the greatest celebration of honest drinking
in our country to the fullest!
Bogdan Trojak
Founder of the festival
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www.cidrerie.cz

Cidrerie Kliment
Všenory Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Jáchym Kliment se věnuje původní metodě zpracování cidru, která spočívá ve velmi
dlouhé a pozvolné fermentaci jablečného moštu v tancích a sudech (zhruba 1 rok) a
několikaletému dozrávání cidru v lahvích na první fermentaci. Tím vzniká přirozená
perlivost a charakteristická chuť cidru, unikátní nejen v Čechách. Jablka pocházejí ze
starých vysokokmenných sadů (stáří 60-80let) s pestrou škálou odrůd.
Jachym Kliment uses the original method when making cider that is based on a long and slow
fermentation of the apple must in tanks and barrels (app. one year). Then the cider matures several
years in bottles while the fermenting process that began in tanks still continues. That is how the
cider gets its natural sparkling and characteristic taste that is unique for the drink not only in the
Czech Republic. The apples come from old tall trunk orchards (60 –80 years) with diverse range of
apple varieties.

Alifea Wine

Mázhause

2

Na podzim roku 2012 jsme jako skupina milovníků vína vstoupili na český trh profesionálních obchodníků. Začali jsme od základu budovat obchodní logistiku
a prezentovat námi vybraná vína z Francie, Itálie, Rakouska a Německa. Postupně
jsme rozšířili naši nabídku o vína z nového světa – Austrálie, Nového Zélandu, Argentiny a Chile. V letech 2013 až 2017 jsme do soutěže Prague Wine Trophy zaslali
celkem 239 vín, ze kterých 16 bylo vyhodnoceno jako absolutně nejlepší víno ve své
kategorii, 21 získalo titul Regional Champion, 43 ocenění Premium Gold, 107 zlatou
a 20 stříbrnou medaili. Třikrát byla naše vína také prezentována na titulní stránce
časopisu Wine& Degustation. Věříme, že i vy si k nám najdete cestu.
We are a group of wine entusiasts who entered the Czech market of professional traders in autumn
2012. We started to build the foundation of business logistics and present wines from France, Italy,
Austria and Germany that we selected. Gradually, we have expanded our wine selection with newworld wines - Australia, New Zealand, Argentina and Chile. Between 2013 and 2017, we had sent
239 wines to the Prague Wine Trophy exhibition of which 16 were rated as the absolute best wines
in its category, 21 of them were awarded the Regional Champion, 43 recieved Premium Gold award,
107 Gold and 20 Silver medal. Our wines were also presented on the cover page of Wine & Degustation magazine three times. We believe that you can also find your way to our wines.

www.alifea.cz

Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
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AustriaWein

www.austriawein.cz

Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
AustriaWein s.r.o. se zabývá dovozem a distribucí vín z Rakouska, Itálie a Německa
již od roku 2004. Portfolio zastupovaných vinařství bylo a je vybíráno výhradně
z malých a středních producentů s důrazem na kvalitu a autentičnost vín. Tento
výběr zahrnuje ochutnávání stovek vín, poznávání řady oblastí a vinařství v nich
působících. S mnohými mám jako představitel firmy AustriaWein s.r.o. dnes nejen
obchodní, ale i přátelské vztahy. Zákazníky jsou především privátní klienti a restaurace, firmy a v menší míře také vybrané vinotéky. Cílem společnosti AustriaWein s.r.o.
je přímý dovoz vín od vybraných vinařů tak, aby bylo možné zajistit pro naše klienty
vysokou kvalitu za ty nejlepší ceny.
AustriaWein s.r.o. has been engaged in the import and distribution of wines from Austria,
Italy and Germany since 2004. The portfolio of represented wineries was and is selected
exclusively from small and medium-sized producers with an emphasis on quality and
authenticity of wines. Selecting the best of them includes tasting hundreds of wines,
discovering numerous areas and wineries located there. Today, as a representative of
AustriaWein s.r.o., I have not only business but also friendly relations with many of them.
Our customers are primarily private clients and restaurants, companies and, to a lesser
extent, selected wine shops. The focus of AustrianWein s.r.o. is the direct import of wines
from selected winemakers in order to ensure high quality for our clients at the best prices.

Brut concept
Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Obchod s vínem a vinný bar na pražské Letné s výjimečnou a ucelenou řadou mezinárodních vín, doplněnou nabídkou čerstvých ústřic. Všechna vína jsou organická
a ústřice pocházejí s rodinných farem.
Wine shop and a wine bar situated in Prague quarter Letná offering a unique selection
of international wines and fresh oysters. All wines are organic and oysters come from
family farms.

www.brutkoncept.cz
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Commercint —
Vin bio

www.vinbio.cz

Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Jsme česko-francouzská rodinná společnost dovážející víno z Francie. Zaměřujeme
se na bio vína z malých vinic. Hlavním kritériem pro výběr vín je pro nás kvalita, ale
také potěšení z jejich chuti, vůně a vědomí, jak a kým byla vyrobena. Certifikace Bio
zaručuje kvalitu, tj. omezené použití pesticidů, konzervantů a dalších chemických
látek při výrobě. Radost z našich vín pak vychází z vědomí, že pracujeme s vinaři,
kteří nejsou jen naši dodavatelé, ale především naši přátelé, jež pracují formou
udržitelného zemědělství. Jeho cílem je hospodařit v souladu s přírodou. Žít v souladu s přírodou, pro nás znamená, být v souladu s námi samými.
We are a Czech-French family company importing wine from France. We focus on organic wines from small vineyards. The main criterion for choosing wines is quality for
us but also the pleasure of their taste, smell, and awareness of how and by whom they
were made. Organic certification guarantees quality, i.e. limited use of pesticides, preservatives and other chemicals in production. The joy of our wines comes from knowing
that we are working with winegrowers who are not just our suppliers, but above all our
friends working in the form of sustainable agriculture. Their aim is to farm in harmony
with nature. For us, living in harmony with nature means to be in harmony with ourselves.

GALO F&D –
Španělská vesnice
Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Pro mnohé z nás jsou španělská vína skutečnou Španělskou vesnicí. Abychom se
seznámili s malými, autentickými španělskými vinaři, vznikla tato malá distribuce.
For many of us, Spanish wines are rather mysterious.With our small contribution, we
hope to make these small authentic Spanish winemakers better known and understood.

www.spanelskavesnice.cz
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Oceněnávína.cz
www.ocenenavina.cz

Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Ochutnáte výběr rodinných bio a biodynamických vinařství z Francie, Španělska,
Itálie a Německa. Cílem Oceněnávína.cz je přinášet vám lepší zážitky s vínem bez
rizika špatné volby. V průměru vybereme jen 100 vín z více než 1500. Zakladatel projektu Vladimír Vaněk se věnuje hledání nejlepších oceněných vín už 10 let. Od roku
2012 pravidelně hodnotí vína pro mezinárodní soutěž Prague Wine Trophy, pořádá
unikátní zážitkové Antidegustace a publikuje tipy, jak si zlepšit zážitky s vínem.
With us you can taste wines from a selection of organic and biodynamic wineries from
France, Spain, Italy and Germany.The goal of Oceněnávína.cz is to bring to you better
wine experience without risking that you will make a bad choice. On average we choose
only 100 kinds of wines from more than 1500 that we taste. The founder of this project
Vladimír Vaněk is devoted to finding the best prized wines for ten years already. Since
2012, he regularly evaluates wines at an international wine exhibition called Prague
Wine Trophy, organizes unique Antidegustations and publishes recommendations on
how to better your experience with wine.

VinoDoc
Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
VinoDoc.cz je internetový obchod s italskými víny a extra panenskými olivovými oleji. Celkem si můžete vybírat ze široké palety více než 300 vín různých stylů, za ceny,
za které se vína prodávají přímo v Itálii. Více na www.vinodoc.cz
VinoDOC.cz is an online shop selling Italian wines and extra virgin olive oils. Our shop offers a wide range of wines from fifty wineries and sixteen wine regions of Italy. Altogether
youcan choose from a great palette of more than300 wines of various styles for prices
that are sold for in Italy.

www.vinodoc.cz
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www.vinorum.cz

Vinorum
Praha Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Vinorum.cz je malá firma dvou švagrů – nadšenců dobrých vín – prodávajících
kvalitní maďarská vína od roku 2009. Nabízíme vína předních maďarských vinařů,
kteří kladou důraz především na objevování jedinečnosti viničních tratí. Aby vína
byla co nejvíce dostupná, držíme ceny zhruba na úrovni maďarských internetových
obchodů s vínem.
Vinorum.cz is a small company run by two brothers in law – wine enthusiasts – selling
top quality Hungarian wines since 2009. We offer wines from prominent Hungarian winemakers who focus mainly on discovering the uniqueness of vine terroirs. To make the
wines affordable, we mostly maintain the same prices you can find on online Hungarian
wine shops.
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Guerila
Vinařství Guerila ve Vipavské dolině, hospodaří na 10 ha, vše je certifikované Demeterem od roku 2012. Většina vinohradů je v terasové úpravě, podloží tvoří
břidlice. Nejvýše položené jsou 400m nad mořem, výhled je naprosto dech beroucí.
Odrůdové složení je od autochtonních Zelen a Pinela, dále Malvasia, Rebula a Barbera. Spontánní fermentace (nerez a sudy – akát, dub), bez filtrace, minimum síry.
Guerila is a family winery located in Planina. Guerila owns 10 hectares of vineyards located at the altitude of 300-400 m above sea level on very attractive southern slope.
The type of soil here is flysh. Prevalent planted varieties are local grape varieties Zelen,
Pinela, Malvasia, Rebula, and Barbera. All wines are fermented spontaneously using
traditional method (stainless steel, acacia and oak barrels.Wines are not filtered and
minimum sulphur is added. Since 2012 all production is biodynamic and certified by
Demeter.

Dovozce: Veltlin.cz

Vipavské údolí Slovinsko / Slovenia
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Korenika & Moškon
Dovozce: Veltlin.cz

Slovinská Istrie Slovinsko / Slovenia
Vinařství Korenika & Moškon hospodaří na více než 22 ha v biodynamickém režimu.
Kromě vinic mají také olivovníky. Zaměřují se na typické istrijské odrůdy (Malvazija,
Pinot Gris, Refošk, Cabernet Sauvignon). Všechna vína prochází macerací na slupkách a to od pár hodin po pár týdnů. Základní vína jsou díky tomu výrazná, ale velmi
dobře pitelná. Vyšší řady jsou připravovány s větší trpělivostí - vína zrají v sudech více
jak 6 let bez zásahů.
The Korenica & Moškon winemakers manage more than 22 hectares of land in biodynamic mode. Besides the vineyards, they also have olive trees.They focus on typical
Istrian varieties (Malvazija, Pinot gris, Rephsch, Cabernet sauvignon). All wines macerate
on peels anywhere between couple of hours to a few weeks. The basic wines are due
to this distinct but very good. The higher ranks are prepared with greater patience - the
wines mature in barrels for more than six years without any intervention.

Sveti Martin
Vipavské údolí Slovensko / Slovakia
Sklepmistr Peter Stegovec se zavázal k tvorbě vín, která potěší vaše smysly, ale ze
všeho nejvíc vaši duši. Prioritou je zachovat individualitu vín, nikoli sledovat nové
trendy. Většina pozornosti je věnována původním bílým odrůdám, jako je Zelen,
Pinela, Klarnica a Rebula.
Winemaker Peter Stegovec is committed to creating wines that please your sense but
most of all your soul. Rather than chasing new trends, the priority is preserving the individuality of wines, which truly express their terroir and origin. Most of the attention is
dedicated to autochthonous white wines such as Zelen, Pinela, Klarnica and Rebula.

Dovozce: Veltlin.cz
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Štekar

Dovozce: Veltlin.cz

Goriška brda Slovinsko / Slovenia
Specialista na oranžová vína Janko Štekar hospodaří na 5 hektarech vinic na hranici
Slovinska a Itálie v obci Kojsko. Patří mezi velmi svérázné vinaře a jeho vína snadno
odlišíte od ostatních díky výraznější intenzitě barvy - často jsou vskutku sytě, zářivě
oranžová. Zrají téměř vždy v dubových či akátových sudech, jsou plná bylinkových,
čajových a kořenitých tónů, mají lehce rustikální charakter a nejsou čiřená ani filtrovaná. Zkrátka - pravá oranžová vína každým coulem! Štekarovy vinice a sady nepoznaly chemii a kromě révy se na jejich farmě pěstují i třešně a další ovoce.
Janko Štekar, an orange wine expert, cultivates five hectares of vineyards on the border
of Slovenia and Italy in the village of Kojsko. He is one of the most distinguished winegrowers and you can tell his wines easily apart from others thanks to the more intense
color - they are often really deep bright orange. Wines almost always mature in oak or
acacia barrels, they have full herbal, tea and spicy tones, they are slightly rustic and are
not clarified or filtered. In short – definitely the real orange wines! Stekar’s vineyards and
orchards have never seen any chemicals and, in addition to the vines, they grow cherries
and other fruits at their farm as well.

Velký sál — Main hall
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Casina Gentile
Piemont Itálie / Italy
Vinařství se nachází v provincii Alessandria, v oblasti Ovada a Gavi DOCG, méně
než hodinu jízdy z Janova. Dnes hospodaří na téměř osmnácti hektarech půdy,
z nichž je deset osázeno révou. Ve vinicích se aplikují zásady integrované produkce
s vyloučením všech systémových postřiků, chemických hnojiv a herbicidů. Všechna
vína se vyrábějí výhradně z vlastních hroznů a používají denominace Gavi, Ovada
a Barbera del Monferrato.
Winery is located in the province of Alessandria, in Ovada and Gavi DOCG regions, less
than an hour drive from Genoa. Today, the company covers about eighteen hectares of
land of which ten are planted with vines. We use techniques of integrated production
and we exclude all synthetic chemicals, chemical fertilizers and herbicides. We make all
our wines exclusively from our own grapes that are grown in Gavi, Ovada and Barbera
del Monferrato.

Velký sál — Main hall
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Eredi di
Cobelli Aldo

Dovozce: Veltlin.cz

Trento Itálie / Italy
Rodina Cobelli se usadila v čísle popisném 22 v „Maso Panizza di Sopra“ kolem
poloviny 19. století. V září roku 2005 zemřel náš milovaný otec Aldo. To, co vypadalo
jako konec, bylo naopak počátkem vzrušujícího dobrodružství nejenom ve vinicích,
ale i z lidského hlediska. V té době se narodili „Eredi di Cobelli Aldo“ (Dědicové
Alda Cobelli). V našem vinařství věříme v zemědělství, které může být přátelské
k životnímu prostředí. Používáme organická hnojiva, zatravňujeme meziřadí a eliminujeme syntetické postřiky.
The Cobelli Family settled at house number 22 in “Maso Panizza di Sopra” around mid19th century. In September 2005, our beloved father Aldo passed away. What seemed
like an end has instead represented the beginning of an exciting adventure not only in
the vineyards but also from a human point of view. At that time “Eredidi Cobelli Aldo”
(Alda Cobelli´s heirs) were born. At our winery we believe in environmentally friendly agriculture. We use organic fertilizers, inter-row grassing and eliminate synthetic products
in pesticidial treatments.

Velký sál — Main hall
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Friuli-Venezia Giulia Itálie / Italy
Výrobci vína Il Carpino se nacházejí v Borgodel Carpino mezi městy Oslavia a San
Floriano del Collio na hranicích se Slovinskem. Je to rodinný podnik. Jejich filosofie
udržovat zdravé vinohrady, které pak plodí hrozny skvělé kvality. Nejsou používána
žádná chemická hnojiva, používání postřiků proti nemocem je minimální a to pouze
takových, které co nejméně zasahují do životního prostředí.
Il Carpino wine producers are located in Borgodel Carpino between Oslavia and San
Floriano del Collio on the border with Slovenia. It is a family run business. Their philosophy is to cultivate healthy vineyards which can then produce grapes of excellent
quality. We do not use chemicals or fertilizers. Spraying against vine diseases is kept to
minimum levels and only with products that affect the environment as little as possible.

Dovozce: Veltlin.cz

Il Carpino
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Valli Unite
Piemont Itálie / Italy
Víno je prostředek umožňující zemi, aby vyprávěla svůj vztah mezi nebem a člověkem.
Pro nás je víno možností, jak oslovit lidské srdce. Prostřednictvím ochutnávky našich
vín začnete objevovat naší filozofii. Vytvořit co nejpřirozenější víno, jehož počátek
vidíme v péči a v úctě k půdě, hroznu a člověku.
Vinařství Valli Unite nepoužívá invazivní techniky, jako jsou filtrace, přidané
vyšlechtěné kvasinky. Naše pozornost patří přírodě. Hledání rovnováhy úrodnosti
půdy, péči o vinici a její kořenový systém.
Vytváříme skutečné víno, které nezapomíná, ale naopak vyjadřuje a posiluje vztah
a výměnu mezi zemí, oblohou a člověkem.
Wine is the means for the earth to talk about its relationship between the heaven and a
man. For us, wine is a way of reaching out to human hearts. Through the tasting of our
wines you will begin to discover our philosophy which is to create the most natural wine,
where we see the beginning in care and respect for the soil, the grapes and the human.
Valli Unite winery does not use invasive techniques such as filtration or adding yeast. We
pay attention to nature; searching for the balance of soil fertility, the care for the vineyard
and its root system.
We create a real wine that does not forget but on the contrary expresses and strengthens the relationship and exchange between the land, the sky and the human.
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Horst Hummel
Vinařství bylo založeno v roce 1998 ve Villány (v jihozápadní části Maďarska) Horstem Hummelem, jehož pradědeček byl vinařem ve Vojvodině do roku 1945. Cílem
jeho vinařství je ukázat vybrané a elegantní aspekty místního skvělého terroiru.
Vinohradnictví a vinifikace dodržuje zásady minimálních zásahů do procesu. Díky
tomu funguje vinařství od roku 2008 v biologickém režimu. Kvašení je spontánní.
Síra se používá minimálně a taktéž čiření a filtrování vín (pokud vůbec).
The winery was founded in 1998 in Villány (South West Hungary) by Horst Hummel
whose great grandfather had been a winemaker in Vojvodina until 1945. It is the aim of
his winery to express the fine and elegant aspects of the outstanding Villányi terroir. Viticulture and vinification follow principles of low intervention.Therefore viticulture is managed in eco-friendly way since 2008. Fermentation is spontaneous. The use of sulphure
is minimal as well as fining and filtration (if applied at all).

Dovozce: Veltlin.cz

Villány Maďarsko / Hungary

Dovozce: Vinorum
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Pince Barcza
Somlói Maďarsko / Hungary
Vinařství Barcza Pince se nachází na jižní straně Somló, a má rozlohu 4,5 ha. Vinařská
rodinná tradice sahá do poloviny 18. století. Vinařství bylo obnoveno v roce 2011 ve
starém vinném sklepě po svém dědečkovi pod čedičovými varhany v trati Kőkonyha
(kamenná kuchyně).
Od samého počátku rodina klade důraz na kvalitu hroznů: „Naším cílem je vyrobit
co nejkvalitnější vína. Z toho důvodu keře málo zatěžujeme a sklízíme pouze zdravé
hrozny v plné zralosti.“
Pěstujeme tradiční odrůdy oblasti Somlai: furmint, juhfark, hárslevelű a olaszrizlinget. Naše vína jsou suchá, tělnatá, minerální, s vysokou kyselinou.
Barcza Pince winery is located on the southern side of Somló, and has an area of 4.5
hectares. Wine family tradition dates back to mid 18th century. The winery was restored
in 2011 in an old wine cellar inherited by her grandfather under the basalt stone pipes in
Kőkonyha track (stone kitchen).
From the very beginning, the family emphasizes the quality of grapes: "Our goal is to produce the finest wines. That is why we do not burden our vines and harvest only healthy
ripe grapes. "
In small vineyards we cultivate the traditional varieties of Somló: Furmint, Juhfark,
Hárslevelű and Olaszrizlinget. Our wines are dry, full-bodied, and mineral with high acidity.

Somlói Maďarsko / Hungary
Vinařství Kőfejtő Pince představuje Petera Tótha, jednoho z nejmladších a podle
Jana Čeřovského, nejtalentovanějších vinařů nové, mladé generace z oblasti Somlói. Příslušníka mladé generace, která degustuje vína navzájem a posouvá oblast dál.
Peter se na Somló narodil a během studia na zahradnické univerzitě ze školních
grantů resuscitoval rodinné vinice. Momentálně jich má 0.6 ha, na západní straně
kopce. Na vinicích má klasickou odrůdovou směs oblasti – Juhfark, Olaszrizling
(vlašák), Furmint a Hárslevelű (Lipovina). Jeho prvním ročníkem byl 2011 a vzniklo
z něj Kőfejtő Cuvée, viniční směs která slavila obrovský úspěch. Jeho vína ze Somló
bývají minerální, s vulkanickým podložím, parádními kyselinami a elegantnějším
projevem, nižším alkoholem.
Kőfejtő Pince winery presents Peter Tóth, one of the youngest, and according to Jan
Čeřovský, the most talented winemakers of the new young generation from Somló. Peter
is a member of young generation that tastes wines of his colleagues and moves the
region further ahead.
Peter was born in Somló. He restored family vineyards during his studies at the Gardening College with the help of school grants. Currently they have 0.6 ha on the west side
of the hill. The vineyards have classic varieties - Juhfark, Olaszrizling (Welschriesling),
Furmint and Harslevel (Lipovina). His first year was 2011, and Kőfejtő Cuvée was born,
a vineyard mixture that made him a huge success. His wines from Somló are mineral,
with volcanic bedding, fine acids and a more elegant expression with lower alcohol content.

Dovozce: Vinorum

Pince Kőfejtő
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Dovozce: Vinorum
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Pince Somlói
Vándor
Somlói Maďarsko / Hungary
Po třech letech se na festival Praha pije víno vrací mladý vinař Tamás Kis,
obhospodařující dnes 5ha. Jeho vinařství bylo založeno roku 2010 na vulkanické
hoře Somló. Předtím ale Tamás pracoval 4 roky ve vinařství St. Andrea v Egeru
a po dobu 3 let na dálku obhospodařoval svou vinici o rozloze pouhých 0,5 ha. Eger
je vzdálen od Somló 350km a od častého cestování dostalo Tamásovo vinařství své
jméno: Solmó Vándor – poutník ze Somló. Pěstuje na svých vinicích tradiční odrůdy
jako je: Vlašský ryzlink, Lipovina, Furmint, Jurfark. Vína kvasí spontánně v nádržích,
poté polovina vín zraje přibližně půl roku v 5 hl dřevěných sudech. Cílem je – bez
jakýchkoliv extrémů – ukázat jedinečný charakter Somló v jeho nejčistší podobě.
After three years, young winemaker Tamás Kis, who now manages five hectares, is coming back to our wine festival Prague Drinks Wine. His winery was founded in 2010 on
volcano mountain Somló. Prior to that, Tamás had been working for four years at St.
Andrea winery in Eger and for three years he managed his vineyard with an area of
only 0.5 hectares from a distance. Eger is 350 miles away from Somló and that is how
Tamás's winery got its name: Solmó Vándor - a pilgrim of Somló. Tamás now cultivates
traditional varieties such as: Welschriesling, Lipovina, Furmint and Jurfark. Wines ferment spontaneously in tanks then half of the production matures in 5 hl wooden barrels
for approximately half a year. The aim is - without any extremes - to show the unique
character of Somló in its purest form.
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István Spiegelberg
István Stephan Spiegelberg se narodil v Německu, kde působil jako DJ a testovací
řidič pro BMW. Svůj život změnil v roce 2007, kdy vše vyměnil za malý domeček
a 2 hektary vinic v Somló. V domě tehdy neměl zavedenou vodu ani elektřinu. István
byl žákem legendy Béla Fekete, nicméně má k výrobě vína odlišný přístup. Říká, že
všechna vína Somló potřebují čas a nejlepší vína by měla být otevřena 24 hodin před
pitím. Typické odrůdy pro oblast Somló jsou Hárslevelű, Furmint, Vlašský Ryzlink
a lokální Juhfark.
István Stephan Spiegelberg was born in Germany where he worked as a DJ and test
driver for BMW. He changed his life in 2007 when he exchanged everything for a small
house and two hectares of vineyards in Somló. He had no water or electricity in the
house at that time. István was the student of the legend Béla Fekete, however he has a
different approach to making wine. He says all the Somlo wines need time and the best
wines should be opened 24 hours before drinking. Typical varieties for the Somló area
are Harslevel, Furmint, Welschriesling and local Juhfark.

Dovozce: Veltlin.cz

Somlói Maďarsko / Hungary
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Dovozce: Veltlin.cz
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Tamás Pók
Eger Maďarsko / Hungary
Vinařství Tamáse Póka je situováno v oblasti Egeru. První vinohrad vysázel v roce
1984 v Nagytálya, ještě v době kdy pracoval jako vědecký pracovník (Ústav vinohradnictví a vinařství). O tento malý vinohrad se staral do doby, než se přestěhoval přímo
do Egeru.
Tam se mu v první polovině 90. let podařilo postupně zakoupit vinohrady v okolí
pozemků které získal v restituci a v minulosti na nich hospodařili jeho prarodiče.
Mezi získanými vinohrady jsou i výjimečné polohy jako je třeba Eged a Pajdos.
V současné době hospodaří na necelých 10 hektarech s odrůdami Kékfrankos, Cabernet Franc, Leanyka, Furmint, Hárslevelű. Podloží se ve většině případů skládá
ze sopečných vyvřelin, což dává vínům společně se zráním ve starém sklepě velmi
originální a osobitý projev.
Sklep, ve kterém Tamás pracuje, patřil také v minulosti jeho dědovi, nejedná se
o klasický sklep, ale doslova původní jeskyni ve vinařské ulici v údolí Erzsébet.
Všechny práce jsou pouze ruční a používá minimum technologií. Spontánní fermentace a zrání v sudech je už samozřejmostí.
The Tamas Póka Winery is situated in the Eger region. Tamas had planted the first vineyard in Nagytalya in 1984 when he worked as a scientist (Institute of viniculture and
viticulture). He cared for this little vineyard until he moved directly to Eger.
There, in the first half of the 90s, he managed to gradually acquire vineyards in the vicinity of the land he gained in the restitution and that had been cultivated in the past by
his grandparents. Among the acquired vineyards, there are also exceptional locations
such as Eged and Pajdos. At present, he cultivates less than 10 hectares of land growing
Kékfrankos, Cabernet franc, Leanyka, Furmint and Hárslevelű varieties. The subsoil in
most cases consists of volcanic igneous rock, which gives the wines, together with aging
in the old cellar, a very original and distinctive expression.
The cellar in which Tamás works also belonged to his grandfather in the past, not a
classic cellar but literally the original cave in a wine cellar alleyway in Erzsébet valley. All
work is manual with minimal use of technology. Spontaneous fermentation and aging in
barrels is a natural way of making wine here.
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Burgenland Rakousko / Austria
Meinklang je biodynamické hospodářství sestávající ze tří částí, které bývaly typické
pro selská hospodářství v Panonii. Jedna část je věnovaná vinařství, druhá sadařství
a třetí polním plodinám. Každý člen rodiny se věnuje svojí části farmy. Zajímavostí
jsou vinice, kde se aplikuje technika minimálního řezu (neřezaným keřům se zde říká
„graupert“), a víno zraje v betonových nádobách ve tvaru vejce.
Meinklang is a biodynamic farm comprising of three typical parts of a Pannonian farmstead. One part is devoted to wine-growing and winemaking, the second to fruit growing
and the third to field crops. Each family-member specializes in one of the three aspects
of farming. The vineyard here is remarkable in an outstanding method is being practiced
here where the vines are totally unpruned. It is called «graupert». Wine undergoes an
extended maturation in concrete egg-shaped containers.

Dovozce: Veltlin.cz

Meinklang
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Nikolaihof
Dovozce: Veltlin.cz

Wachau Rakousko / Austria
Starobylé vinařství z Wachau, jež je mezi milovníky biodynamických vín považováno
za ikonu. Bylo vůbec prvním certifikovaným biodynamickým vinařstvím v Evropě,
jeho historie navíc sahá do římských dob (část sklepů ze 4. století stále slouží) a je tak
nejstarším vinařstvím Rakouska. Asi tři sta let, až do roku 1989, sloužil v Nikolaihofu
v Mauternu cenný kládový lis, který je dnes považován za největší svého druhu na
světě.
This ancient Wachau winery is considered to be an icon among biodynamic wine lovers.
With almost 2,000 years of history behind it, Nikolaihof is the oldest winery in Austria.
Its history goes back to the Roman time and some of the cellars from 4th century are
still at use. It is also one of the first in the world to have begun working by biodynamic
principles according to the regulations of the Demeter Association. The principle: Imbue
the wine with as much strength and energy as possible, whilst leaving nature to its own
devices as far as possible. No herbicides, fertilizers, pesticides or synthetic sprays are
used in the vineyards.

Weingut
Alexander
Koppitsch
Kremstal - Neusiedlersee Rakousko / Austria
Rodinné vinařství se nachází v oblasti Neziderského jezera a na svých 15 hektarech
hospodaří v BIO režimu. Pokud má nějaké slovo vystihovat charakter vín, tak je
to preciznost. Ta je zde zárukou kvality. Révě je věnována maximální pozornost
po celé vegetační období, neboť nejdůležitějším aspektem je zdravý hrozen. Sbírá
se pouze ručně a následuje rychlé zpracování. Vína jsou následně školena jak ve
dřevěných i barikových sudech, tak i v nerezových tancích.
The family winery is located in the Lake Neusiedl region and farms its15-hectare land
organically. If there is a word to describe the character of their wine then it is precision.
This is the guarantee of quality here. We tend our vines with the greatest attention during
the entire growing season because the most important aspect is healthy grapes. The
grapes are harvested by hand only and we start the wine-making process right after
harvesting them. The wines then mature in both wooden and barrique barrels as well as
in stainless steel tanks.
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Dovozce: Veltlin.cz

Winzer
Hager Matthias
Kamptal Rakousko / Austria
Když začínal Matthias Hager s vinařením, měl již ve věku 27 let mnoho zkušeností.
V té době začal hledat nové způsoby, jak docílit nejvyšší kvality a zároveň se šetrně
chovat k přírodě. Jeho úvahy ho nevyhnutelně přivedly k ekologickému a biodynamickému hospodaření (certifikace Demeter). V současné době vinařství vlastní asi
12,5 ha vinic kolem malé vinařské obce Mollands.
Starting very early with viticulture, Matthias Hager was already an experienced wine
maker at the age of 27. This was when he began to look for new ways to get the best
quality while preserving the nature. His considerations brought him inevitably to organic
and biodynamic cultivation (Demeter certification). Today, the company owns about 12.5
ha of vineyards around the small wine-growing village Mollands.
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Burgenland Rakousko / Austria
Vinařství Thomase Haretera se nachází v městě Weiden am See, blízko Neusiedlerseea maďarských hranic. Hrozny jsou pěstovány v bio režimu, což je symbolizováno
obrázkem žížaly na etiketě. Znamená to: “Máme vždy na paměti, že síly přírody jsou
darem. Proto naším základním principem není zneužívání, ale vzájemná spolupráce
člověka s vinohradem...“
The winery of Thomas Hareter is located in Weiden am See, near the Neusiedlersee and
the Hungarian border. The grapes are grown organically which is symbolized by the
earthworm on the label. That means: „We always keep in mind that the forces of nature
were a gift. Therefore our basic principle is not exploitation but interaction of men and
vineyard...“

Dovozce: Veltlin.cz

Weingut Hareter

Dovozce: Veltlin.cz
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Weingut
Herbert Zillinger
Kremstal - Neusiedlersee Rakousko / Austria
Vesnice, kde Herbert hospodaří, nese jméno Ebenthal, což se dá přeložit jako ploché údolí. Viniční svahy jsou zde skutečně mírné, podél jižní hranice obce se táhne
rozlehlejší les, jehož jižní svahy byly prý kdysi vyhlášené vinicemi, které dávaly vína
tokajského typu.
Herbertovi je 36 let. Vinice má především na těžkých hlinitých a sprašových půdách.
Vysoký obsah vápna zaručuje žádanou delikátní mineralitu, která je příznačná pro
všechna Herbertova vína.
„Mojí snahou je dostat do láhve maximum weinviertelského charakteru.“ Herbert
má zcela jasno v tom, jak má jejich víno chutnat a taky v tom, co nemá ve vínech
rád: „Vína, která jsou poznamenaná intenzivními primárními aromaty. Nechci je
dělat, přestože jsou dnes tolik módní a vyhledávaná. Extrémní primární aromatika
nemá nic společného s odrůdou ani tzv. terroirem. Je v každém případě výsledkem
přehnaně reduktivní vinifikace.“
The village where Herbert runs his winery is called Ebenthal which can be translated as
flat valley. The vineyard slopes are really gentle and a larger forest stretches along the
southern border of the village. The southern slopes were said to have been once famous
for its vineyards as they produced the grapes of the renowned Tokaj wines.
Herbert is 36 years old. He grows his vineyards mainly on heavy earthy and loess soils.
The high lime content guarantees the desired delicate minerality that is characteristic
for all Herbert´s wines.
"My goal is to get a maximum of weinviertel character in the bottle." Herbert is quite clear
about what his wines should taste like. He also knows exactly what he does not like
in wines: "Wines where intense primary aromas stand out. I do not want to make such
wines even though they are so fashionable and popular today. Extreme primary aroma
has nothing to do with the given variety or so-called terroir. In any case it is the result of
overly reductive vinification."

Sepp Moser
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Rod Moserů patří k nejstarším vinařským dynastiím Rakouska – jejich podnik byl
založen již v roce 1848. Nejslavnějším členem rodiny byl bezpochyby Lenz Moser,
který v 50. letech 20. století vynašel vysoké vedení révy vinné. Dnes vede vinařství
Seppův syn Niki, který je sice stejně jako jeho dědeček skutečným vinařským pionýrem, ale razí cestu zcela jiným postupům: věnuje se biodynamice a jeho hlavním
cílem je pěstovat vitální révu na zdravé, živé půdě. Jako jeden z prvních získal pro
své vinařství certifikaci Demeter.
Rod Moser belongs to one of the oldest dynasties in Austria situated in the town of
Rohrendorf in the Kremstal area. The winery was founded in 1848. The most famous
member of the family was without any doubt Lenz Moser who in the 50s invented a new
way of growing vines putting them on tall slope wiring. Today, the winery is run by Sepp´s
son Niki who is also a real wine pioneer but has a different approach. In order for the
wines to tell their own story the soil must be healthy and that is why Nikolaus Moser, who
took over his father´s winery in 2000, decided to convert the winery into a completely biodynamic viticultural estate under Demeter certification. Authentic, elegant and complex
wines of the highest quality define the Sepp Moser wine estate.

Dovozce: Veltlin.cz

Kremstal & Neusiedlersee Rakousko / Austria
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Dovozce: Veltlin.cz

Weingut
Wimmer-Czerny
Wagram Rakousko / Austria
Vinařství Wimmer-Czerny se nachází v obci Fels am Wagram. Vinice jsou vysázeny
na hlubokých sprašových půdách. Biodynamickou certifikaci Demeter nezískalo
pouze 15ha vinic, ale celé hospodářství. Chová vlastní krávy, jejichž rohy se používají
na přípravu biodynamického preparátu „roháček“, a také prasata rasy Mangalica.
Vinařství charakterizují vyrovnaná, autentická a pitelná vina.
Wimmer – Czerny winery is located in Fels am Wagram. The vines are planted on deep
loess soils. The Demeter biodynamic certification was given to the 15 ha winery as well
to the entire farm. There they keep their own cows whose horns are used to make biodynamic mixture called „roháček“. They also keep Mangalica pigs. The winery is defined
by well balanced, authentic and drinkable wines.
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Tekov Slovensko / Slovakia

Malé vinařství s produkcí 8.000 až 10.000 litrů ročně vzniklo v roce 2009 a zaměřuje
se na výrobu odrůdových jakostních vín s charakterem. Filozofií vinařství je maximální využití potenciálu hroznů. Necháváme promlouvat přírodu a čas, neboť si
myslíme, že být svědkem procesu je víc, než být jeho domnělým režisérem.
A small winery with production of 8,000 to 10,000 liters a year was established in 2009
and focuses on production of high-quality wines with a character. The philosophy of
winemaking is to maximize the potential of grapes. We let nature and time speak because we think that witnessing the process is more than being just seemingly its director.

Dovozce: Veltlin.cz

Marvla TINDO
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Pivnica Brhlovce
Dovozce: Veltlin.cz

Brhlovce Slovensko / Slovakia
Pivnica Brhlovce je malé vinařství, které senachází ve skalních obydlích v obci
Brhlovce. Vyrábíme víno výlučne z hroznů, které pocházejí z pod vulkánu Sitno,
kde vinice zapouští svoje kořeny hluboko do sopečného podloží. Naše vína jsou ze
severní hranice pěstovaní vinné révy ve střední Evropě. Mezi jednotlivými ročníky
je u nás dost velký rozdíl v počasí. Proto klíčem k pochopení naších vín, je poznat
charakter ročníku, z kterého zrovna pijete víno. Plynutí času a intuice jsou naše
hlavní pracovní nástroje.
Pivnica Brhlovce is a small boutique winery located in a rocky village Brhlovce. We make
our wine exclusively from grapes grown from volcanic area named Sitno where vines
root deeply into the volcanic bedrock. Our wines are from northern border area of vine
growing region in Central Europe. The weather differs greatly each year. Thus it is important to know the character of given vintage in order to understand the wine you drink.
Being patient and using intuition are our main working tools here in Pivnica Brhlovce.
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Pivnica Čajkov
Naše vína jsou ze severní hranice pěstování révy ve střední Evropě, z úpatí svahů
Štiavnického stratovulkánu. Vinná réva je pro nás příležitost proniknout skrze
tuf, což je sedimentovaný vulkanický popel, do hlubin minulosti. Réva je pro nás
klíčem k pochopení místa původu a ročníku. Vrátili jsme se k původně pěstovaným
odrůdám, jako je dnes již vzácná Pesecká Leánka, která s lehkostí sobě vlastní zrcadlí celý terroir a náš přístup k němu.
Our wines are from northern border area of vine growing region in Central Europe, from
base of stratovolcanic slopes by Štiavnice. The vines give us opportunity to penetrate
through puff stone, which is formed by deposits of volcanic ash, into the depths of the
past. The vines are the key to understanding the place of origin and vintage. We returned
to originally grown grape varieties such as the rare Pesecká Leánka which mirrors the
entire terroir and our approach to wine.

Dovozce: Veltlin.cz

Brhlovce Slovensko / Slovakia
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Rodinné vinárstvo
Magula
Suchá nad Parnou Slovensko / Slovakia
Tradice rodinného vinařství Magu sahá do roku 1931. Víno děláme s láskou
a důkladností, výhradně z hroznů sklizených ve vlastních vinicích. Hrozny zpracováváme tradičním způsobem, s minimem technologických zásahů, nechávaje vyniknout jeho přirozený odrůdový charakter a jedinečný terroir Růžové a Vlčí doliny.
The tradition of the family winery Magu goes back to 1931. We make wine with love and
with attention to detail, strictly from grapes grown in our own vineyards. We process our
grapes using traditional methods. The use of technological interventions is minimal in
order to let come forth the character of each grape variety and unique terroir of “Růžová
hora” and “Vlčí dolina.”

Slobodné vinárstvo
– Majer Zemianske
sady
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Slobodné vinárstvo je nedílnou součástí Majera Zemianske Sady, rodinného
hospodářství založeného v roce 1912. V roce 2010 se rozhodli tři mladí členové rodiny obnovit rodinnou vinařskou tradici a začali vyrábět víno v původním prvorepublikovém sklepě. V současnosti hospodaří na 17 ha vinic. Označení Slobodné vinárstvo
vystihuje přístup těchto mladých vinařů, protože svoboda, v jejich nesčetných definicích a podobách, je jejich životním postojem!
Slobodne vinárstvo (Free Winery) represents an inseparable part of Majer Zemianske
Sady, a family farm established in 1912. In 2010, three young members of the family
decided to re-establish the family wine-making tradition and started making wine in
an original historic cellar. Currently, they cultivate 17 hectares of vineyards.The name
Slobodne vinárstvo (Free Winery) signifies that freedom in its countless definitions and
forms is way life for these young winemakers.

Dovozce: Veltlin.cz

Zemianske Sady Slovensko / Slovakia
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Tibor Melecsky

Dovozce: Veltlin.cz

Strekov Slovensko / Slovakia
Jedna z nejvýraznějších tváří slovenské vinařské scény. Před časem opustil úspěšné
vinařství Strekov 1075 a rozhodl se jít vlastní cestou. První úrodu zpracoval v roce
2012. Ve sklepě nepoužívá žádné stroje a moderní technologie. Celá výroba je ruční,
s výjimkou šlapání hroznů, kde se zapojují i dolní končetiny. Bílé i červené hrozny
zpracovává stejně – pošlapané hrozny s třapinami i se slupkami kvasí v otevřených
kádích. Po vykvašení stáčí mladé víno pomocí gravitace do sudů. Nelisuje. Připravuje
pouze samotoky. Nečíří a nefiltruje. První a minimální dávka siřičitanů přijde do vína
až před lahvovaním.
Tibor is one of the most distinctive faces of the Slovak winemakers. He had left successful Strekov 1075 winery some time ago and decided to go his own way. He does
not use any machinery or modern technology in the cellar. All production is handmade,
except for pressing the grapes by foot where the legs are also engaged. Both white and
red grapes are processed in the same way - the pressed grapes with the stems and
the peels are fermented in open vats. After the fermentation, young wine is poured by
the help of gravity into barrels. He does not use a press. The wine is prepared only by
spontaneous flowage. He does not filter or fine the wine. The first and minimum doses of
sulphure are addend right before bottling.
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Víno Svetík
Levice Slovensko / Slovakia
VÍNO Svetik je malé rodinné vinařství, kde víno děláváme tradičním řemeslným
způsobem. Vinařství sídlí v unikátních prostorách historických sklepů v centru Levic. Zde zraje naše víno v ideálních klimatických podmínkách i několik let. Samotné zpracování hroznů však probíhá v Nové Vesnici – část Opatová co nejblíže
naším vinohradům. Obděláváme přibližně 1 ha vinic vysázených na sopečném
podloží, které mají následující složení: Ryzlink rýnský, Pinot blanc, Veltlínské zelené
a Svatovavřinecké.
WINE Svetik is a small family winery where we make wine in a traditional craftsman way.
The winery is housed in unique premises of historic cellars in the center of Levice. Here
our wine matures in ideal climatic conditions sometimes even for several years. However, grape processing itself takes place in Nová Vesnice – Opatová area, as close as
possible to our vineyards. We cultivate approximately one hectares of vineyards planted
on volcanic soil growing the following varieties: Riesling, Pinot blanc, Green Veltliner and
St. Laurent.
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Vino Vdovjak
Tokaj Slovensko / Slovakia
Příběh rodinného mikrovinařství se začal psát v roce 2007. Zrekonstruovali jsme starý
tokajský sklep ve Veľkej Tŕni. Od roku 2009 ve vinohradech používame pouze kontaktní přípravky, postupně chceme začít ve vinicích s čistě organickým přístupem.
Jsme první vinařství v Tokaji, které používá gruzínské qvevri pro pomalé kvašení
v tokajském sklepě. V současnosti také vyrábíme čistá odrůdová vína z tokajských
odrůd Furminta, Lipovina, Muškát žlutý nebo vína Tokaj Aszú či Tokaj Szamorodny.
The story of the boutique winery has begun in 2007. We reconstructed an old Tokaj cellar
in the village of Velka Trna and started wine production. Since 2009 we create our wines
in very natural way and we want to switch entirely our approach to organic farming. We
are first winery in Tokaj that uses Georgian qvevris for slow fermentation in Tokaj cellar.
We also make traditional Tokaj wines from Tokaj varieties called Furminta, Lipovina or
Yelow muscat. They also make Tokaj aszu wines as well as Tokaj szamorodny wines.

Živé víno
Svätý Jur Slovensko / Slovakia
Jsme malé, rukodělné vinařství zaměřené na produkci přírodních vín s minimem
technologických zásahů. Celá naše technologie je mlýnek, lis a sud. Zásadní je pro
nás kontakt se slupkou a zrání na kvasnicích. Staráme se o 2 ha vinic.
We are small artisan vinery focused on production of natural wines with minimum use
of technology. Our equipment consists of a crusher, press and a barrel. The contact of
the wine skins with must is crucial for us as well as maturation on leaven. We cultivate
two hectars of vineyards.

Dovozce: Veltlin.cz
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Charlie – Vinum
Celebratum
Lovosice Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Nanovinařství Charlie-Vinum Celebratum je malé vinařství založené roku 2012
a hospodařící na rozloze 0,12ha, ze které vylisuje něco málo přes 400l vína. Jsme
jediné vinařství sídlící ve vinařské obci Lovosice. Vinice byla po registraci zahrnuta
do viniční trati Pod Lovošem. Pěstují se převážně burgundské odrůdy, Pinot Noir
a Pinot Gris, ze kterých se následně tvoří cuveé klaretového typu nazvané GRINOR,
dále minišarže čistý PINOT GRIS. Ve vinihohradu se postupuje přísně ekologicky.
Vína kvasí spontánně a zrají minimálně 5-6 měsíců ve skleněných nádobách
či dřevěných sudech, nejsou filtrována. Veškerá práce je ruční a stáčí se pouze
gravitačně samospádem. Oranžové víno z odrůd Poinot Gris a Tramín, kdy bobule
jsou ručně otrhány od třapin a pak následně rukama a někdy i nohama rozdrceny
a macerují se minimálně 12 dní.
Charlie-Vinum Celebratum is a really small nano-winery founded in 2012 and manages
a vineyard with an area of 0.12 hectares, from which just over 400 liters of wine can be
pressed. We are the only winery in the wine-growing village of Lovosice and our vineyard
was included in vineyard track called “Pod Lovošem.” We mainly grow Pinot Noir and
Pinot Gris varieties. From hour grapes we make claret-type cuveé wine called GRINOR,
as well as small batch of PINOT GRIS. The vineyard is farmed strictly in environmentally
friendly way. Wines ferment spontaneously and mature for at least 5-6 months in glass
containers or wooden barrels, they are not filtered. All the work is manual and the wine
is strained by the help of gravity only. Orange wine Pinot Gris and Gewurztraminer are
a real handmade work when the berries are plucked from the stems by hand which are
then crushed by hand as well and sometimes even by foot. Afterwards we let them macerate for at least twelve days.
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Velké Žernoseky Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Vinařství Porta Bohemica je mladé vinařství založené v roce 2010 po delší době
plánování a studia. Od roku 2008 se vinař Aleš Svatoš spolu se ženou Simonou starají o vinici v trati Pod Třešňovkou v proslulé vinařské obci Velké Žernoseky v České
vinařské oblasti. Všechna vína kvasí spontánně, bez cizorodých kvasinek. Hlavní
odrůdou je Müller-Thurgau.
Porta Bohemica is a young winery founded in 2010, after a long time of planning and
study. Winemaker Aleš Svatoš together with his wife Simona have been taking care
of the vineyard called Třešňovka situated in the famous wine-making village of Velké
Žernoseky in the Czech wine region since 2008. All our wines ferment spontaneously
without any foreign leaven . The most important variety is local grape Mueller-Thurgau.

Dovozce: Veltlin.cz

Porta Bohemica
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Vinné sklepy
Kutná Hora
Kutná Hora Čechy, Česko / Bohemia, Czechia
Révu a další produkty pěstujeme v optimálním množství tak, abychom nepoškozovali
životní prostředí. Cestou ke zdravé úrodě je pro nás zvyšování přirozené vitality půdy,
pestrá flóra a fauna, přirozené zatravnění a zachování remízků. Nezastupitelnou roli
u nás hraje vlastní kompost a hnůj. Náš statek má jako jediné vinařství v ČR prestižní
certifikát biodynamického zemědělství Demeter.
We grow vine and other products in optimal amounts so as to not damage the environment. The way to a healthy harvest for us is to increase natural vitality of the soil, rich
flora and fauna, natural grasslands and maintaining of hedgerows. Irreplaceable role
here plays our own compost and manure. Our farm is the only winery in the Czech Republic with the prestigious certificate of biodynamic farming Demeter.
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Dobrá Vinice
Dobrá Vinice je malá společnost (15 hektarů), která vyrábí víno v pískovcových
sklepích u Znojma v Národním parku Podyjí. Při ochraně révy aplikuje pouze kontaktní postřiky na biologické/ biodynamické bázi a přírodní prostředky. Při vinifikaci používá nové dubové sudy a gruzínské qvevri, kde nechává vína macerovat
po dlouhou dobu. Při vinifikaci nejsou používána žádná aditiva, víno není filtrováno
a lahve leží v ideálních podmínkách ve starých pískovcových sklepích.
Dobra Vinice is a small company (15 ha of vineyards) that produces wine in sandstone
winecellars near Znojmo in the National Park Podyjí.When protecting our vineyards, we
use contactmixtures based on biological/ biodynamic materialsand natural agents. We
use new oak barrels and Georgian qvevri for a long maceration of grapes. No additives
are used duringthe vinification, wine is not filtered, and bottles are stored under ideal
conditions in old sandstone wine cellars.

Dovozce: Veltlin.cz

Znojmo Morava, Česko / Moravia, Czechia
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Mirek a Jan
Kachyňovi
Velké Bílovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Mirek a Jan Kachyňovi jsou otec a syn, pocházejí z největší moravské vinařské obce
Velké Bílovice. Ve vinici pracují bez použití systémových chemických prostředků.
Používají bio postřiky jako je vodní sklo nebo vyluhované kopřivy. Vína zrají
v dubových a akátových sudech bez použití jakýchkoliv aditiv a čiření, jen s minimem přidaného oxidu siřičitého. Hlavní filozofie je tato: Pokud pijete a prodáváte
zdravé a dobré víno, lidé jsou zdravější a šťastnější.
Mirek and Jan Kachyňa, father and son, come from the largest Moravian wine-growing
village Velké Bílovice. They never use system chemicals in their vineyards. They use organic insecticides such as water glass or infusions from nettles. Wines mature in oak
and acacia barrels without the use of any additives and fining, with only a minimum of
sulphur dioxide. The main philosophy is this: If you drink and sell healthy and good wine,
people are healthier and happier as well.

Nestarec
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Milan Nestarec je přesvědčen, že přirozené metody pěstování révy vinné a zpracování hroznů jsou nejvhodnější a vedou k tomu nejlepšímu výsledku. Jedná se
o řemeslo, které vyžaduje hluboký morální závazek. Není zde místo pro lež a každá
chyba má důsledky, se kterými se musíte vypořádat. Vinice zaujímají plochu 8 ha
a jsou osázeny 40 tisíci keři. Práce na vinici je výhradně ruční, což má za následek
zvýšení kvality. Ochrana vinic je prováděna na biologické bázi, herbicidy jsou
vyloučeny. To vše nedělají ve vinařství pro nálepku “bio”, ale z vlastního přesvědčení.
Milan Nestarec believes that natural methods of viticulture and grape processing are
most appropriate and lead to the best outcome. It is a craft that requires a deep moral
commitment. There is no room for a lie, and every mistake has consequences with which
one must then deal later. The vineyards cover an area of eight hectares and are planted
with 40 thousand vines. All the work in vineyard is done by hand entirely, resulting in
enhanced quality. Vineyards are protected only by natural substances, there are no herbicides used. Milan does not do all this for the label “organic”, but because of his own
beliefs.

Dovozce: Veltlin.cz

Velké Bílovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
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Petr Kočařík

Dovozce: Veltlin.cz

Čejkovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Vinařství Petra a Lady Kočaříkových je malé rodinné vinařství, které se zaměřuje
na produkci osobitých vín malých šarží. Klademe důraz na ekologické vypěstování
zdravých hroznů. Do samotné tvorby vína zasahujeme co nejméně. Cílem je zachovat
u vín jejich přirozenost, terroir a ročník. Naše vína tedy kvasí spontánně, většina leží
na kalech v dřevěných sudech 12 měsíců s nízkým obsahem síry. Upřednostňujeme
dubové sudy, scelování probíhá v nerezu. Patříme do skupiny vinařů Autentisté.
Hospodaříme na necelých dvou hektarech, srdeční záležitostí je pro nás Pinot noir.
Petr and Lada Kočařík´s estate is a small family winery that focuses on producing small
batches of distinctive wines. We place emphasis on eco-friendly growing of healthy
grapes. We intervene into the creation of wine as little as possible. The aim is to preserve
the naturalness, terroir and vintage of the wine. Our wines are fermented spontaneously;
therefore most of them age on lees in oak barrels for 12 months with low sulfur content.
We prefer oak barrels; consolidation takes place in stainless steel. We belong to a group
of winemakers called “Autentisté” (Authentists). We farm less than two hectares of soil.
Closest to our heart is Pinot noir.
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Vinařství Halm
Velké Pavlovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Vinařství rodiny Halmovy dnes obhospodařuje 18ha vinic pod prosluněnou tratí Stará
hora v okolí Velkých Pavlovic. Ideální místo pro pěstování modrých odrůd. K vinicím
přistupují s úctou a ošetřují je přírodními postupy a šetrně dělají i svá vína. Ve vinicích
používají pouze BIO postřiky a veškeré práce probíhají ručně. Jejich chloubou jsou
písčité viniční tratě, na kterých pěstují Frankovku. Jen na těchto tratích má podle
Pavla Halma ideální podmínky pro dozrávání a vytváří tak plná červená vína s vyšším
tříslem.
The wine estate of the Halm family now manages 18 hectares of vineyards on the sunny
wine track called Old Mountain in Velké Pavlovice region. Ideal place for growing blue
varieties. They approach their vineyards with respect treating them with the help of natural practices and make their wines gently. They use only organic sprays in their vineyards
and all work is done manually. Their pride is sandy vineyard tracks on which they cultivate Frankovka. Just here, according to Paul Halm, are the ideal conditions for ripening
in order to produce full red wines with higher tannin content.
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Vinařství Herzánovi
Kobylí Morava, Česko / Moravia, Czechia
Vinařství Herzánovi se nachází ve vinařské obci Kobylí, mikroregionu Modré hory.
První kvalitní vinici na vlastní půdě jsme vysadili v roce 1996. Od této doby se postupně
rozšiřujeme a nyní obhospodařujeme 15 tis. keřů, tj. cca 2,5ha. Razíme heslo: „Co keř,
to sedmička vína“. Pěstujeme hrozny a vyrábíme vína vysledováním z přírody. Každá
započatá práce musí být zahájena v pravý okamžik. Bílá vína vyrábíme převážně
metodou Sur lie, červená vína klasickým způsobem v otevřených kádích. Kvalita
vína se odvíjí z kvality hroznů, což činí až 80 – 90%. Zůstatek je na sklepmistrovi.
Vše naše vědění kolem vinařství je podepřeno zkušenostmi, láskou k přírodě a moderním myšlením.
Vinařství Herzánovi is located in the wine village of Kobylí, in a small region called Blue
Mountain (Modrá hora). We planted the first quality vineyard on our own land in 1996.
Since then we are gradually expanding and now we cultivate 15 thousand vines which
is about 2.5 ha. Our motto is: "Each vine equals to a bottle of wine." We grow grapes and
produce wines by observing nature. Every commenced work must be started at the right
time. White wines are produced mainly by the Sur lie method, red wines in a classic
way in open vats. The quality of the wine depends on the quality of the grapes which
amounts to 80-90%. The rest is up to the winemaker. All our knowledge of viniculture is
supported by experience, love of nature and modern thinking.
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Vinařství Loigi
Vino Loigi je malé vinařství jednoho muže – Vladimíra Lojdy. Vinařství zpracovává
hrozny z 2,5 ha vlastních vinohradů obdělávaných ručně podle zásad organického
a biodynamického zemědělství. Spontánní kvašení probíhá v dřevěných sudech,
kvevri nebo ve skleněných demižonech. Vína zrají řadu měsíců na kvasnicích. Část
produkce je před lahvováním hrubě filtrována a mírně přisířena, část je lahvována
bez filtrace i síření.
Vino Loigi is a boutique winery run by one man – Vladimír Lojda. He processes grapes
from his 2.5 hectares large vineyards cultivated by hand according to the organic and
biodynamic farming principles. The wine undergoes spontaneous fermentation in wooden barrels, qvevri or in glass demijons. Wines mature on leaven for many months. Part of
the production is filtered through coarse filters prior to bottling and slightly sulphurized;
part is bottled without filtration or sulphuring.

Dovozce: Veltlin.cz

Znojmo Morava, Česko / Moravia, Czechia

Velký sál — Main hall

51

Dovozce: Veltlin.cz

Vinařství
Jaroslav Osička
Velké Bílovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Vinařství Jaroslava Osičky je malý rodinný podnik se sídlem ve Velkých Bílovicích.
Vyznačuje se pěstováním a výrobou výrazných vín v harmonii s přírodou. Charakteristické rysy vinařství: ekologicky šetrná výroba, vinice a hrozny jsou ošetřovány biologickými a přírodními preparáty, spontánně kvašené víno, dlouhodobé skladování
a zrání vín na kvasničních kalech, dubové a akátové sudy.
Jaroslav Osička winery is a small family business located in Velké Bílovice. The winery
distinguishes itself by growing and producing distinct wines while maintaining harmony
with nature. Characteristic traits of the winery: environmentally friendly production, the
vineyards and grapes are treated with biological and natural substances, spontaneously fermented wine, long period wine storing and macerating on lees, oak and acacia
barrels.

Vinařství
Dalibor Osička
Velké Bílovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Vinařství bylo založeno v roce 1993 a hospodaří na necelých 8 hektarech vinic.
Využíváme přirozených stabilizátorů přírodního ekosystému a věříme, že příroda
si umí poradit sama i bez agresivních zásahů člověka. To stejné uplatňujeme při
výrobě vína. Naše vína leží více než 12 měsíců na jemných kvasničných kalech, kde
není potřeba žádných chemických stabilizátorů apod. Specialitou našeho vinařství
jsou i kachetinská vína – tzv. “oranžová vína” vyráběná starou gruzínskou metodou.
The winery was founded in 1993 and cultivates less than eight hectares of vineyards. We
use natural stabilizing agents of the ecosystem and believe in nature being able to help
itself without aggressive interventions of humans. We practice the same approach with
wine making. Our wines mature more than 12 months on soft lees where there is no need
for any chemical stabilizing agents. The specialty of our winery are so called „orange
wines“ made by old Georgian method.
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Radek Osička
Velké Bílovice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Jsem malovčelař s vinicí a sklepem. Ve svém volném čase obhospodařuji 0,25 ha
staré vinice se spoustou chybějících hlav, ze které se podaří získat cca 600 lahví vína
popřípadě pymentu. Ve vinici i ve sklepě jsou dodržována pravidla Charty Autentistů.
I am a beekeeper and I own a vineyard with a cellar. In my own free time I cultivate 0,25
ha of old vineyard that is missing many vine plants. The vineyard can give me about
600 bottles of wine or possibly some pyment. I adhere to the principles of the Authentist Charter when working in the vineyard as well as during wine making process in the
cellar.

Vinařství
Petr Marada
Mikulčice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Vinařství Petr Marada je mladý rodinný podnik, založený v roce 2006 v Mikulčicích.
Filosofie vinařství spočívá v jednoduchosti – čím menší vliv vinaře, tím větší ponechání prostoru individualitě vína. Vína zrají v dubových a akátových sudech s minimálním množstvím SO2.
Marada Winery is a young family business founded in Mikulčice in 2006. The philosophy
of this winery lies in simplicity – the least amount of interventions by the winemaker, the
bigger room left for the wine‘s individuality. Wines mature in oak and acacia barrels with
the minimal amount of sulphur.

Dovozce: Veltlin.cz
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Syfany
Dovozce: Veltlin.cz

Vrbice Morava, Česko / Moravia, Czechia
Rodinné vinařství Syfany, které dnes vede mladý vinař Jakub Zborovský, bylo
založeno v roce 1989 a nachází se v obci Vrbice na Břeclavsku. Vinařství se zaměřuje
na výrobu kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích.
Důraz se klade na maximální kvalitu hroznů z redukované sklizně, šetrné zpracování a použití tradičních technologií. Naše vína kvasí spontánně a zrají především
v dubových a akátových sudech.
Family winery Syfany, managed by a young winemaker Jakub Zborovský, was founded
in 1989 and is located in Vrbice in Břeclav region. The winery focuses on the production
of high-quality wines from grapes cultivated in their own vineyards. The emphasis in
the winemaking process is on using the maximum quality grapes from reduced grape
yields, careful processing and the use of traditional technologies. Our wines ferment
spontaneously and mature mostly in oak and acacia barrels.
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Selské delikatesy
Brno Morava, Česko / Moravia, Czechia
Letos poprvé představíme trochu jiný úhel pohledu na vína. Společnost Selské delikatesy vyrábí mnoho produktů podle tradičních receptů našich babiček. Včetně
vín okořeněných bylinkami. V sortimentu mají víno levandulové, šalvějové, hruškové,
kávové nebo možná nejznámější svatojánské ořechové. Vše je ručně vyráběné bez
přidaných chemických látek. Potrpí si na kvalitní suroviny, které si sami pěstují na
našich zahrádkách. Maso si necháváme dovážet z českého malochovu. Ochutnejte
naše selské delikatesy, které pro vás připravujeme poctivě.
For the first time this year we will present a bit different point of view at wines. Our company Selské delikatesy produces many products according to the traditional recipes of
our grandmothers. Including wines spiced with herbs. The assortment includes lavender, sage, pear, coffee or perhaps the best known St. John walnut wines. Everything is
handmade without added chemicals. We care for the quality of the grown ingredients in
our gardens. We get meat from Czech small farms. Come and taste our honestly made
country delicacies.
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Vakhtang
Khutsaidze

Dovozce: Gvino

Tsinandali Gruzie / Georgia
Vakhtang Khutsaidze je rodák z Tsinandali, Kakhetie. Tsinandali má rozsáhlou
vinařskou tradici. Předci Vakhtanga nepřetržitě dělají víno tradičním způsobem po
generace. Vakhtang je profesionální vinař a pracuje jako vinný technolog v jednom
z nejúspěšnějších gruzínských vinařství. Zároveň ale pokračuje v rodinné tradici
a s bratrem vyrábí vlastní vino. Na svých vinicích hospodaří organicky. Vína jsou
školena nejprve v kvevri po dobu 6 měsíců a dále pak v dubových sudech.
Vakhtang Khutsaidze is a native of Tsinandali, Kakhetie. Tsinandali has an extensive
wine-making tradition. The ancestors of Vakhtanga continuously make wine in traditional way for generations. Vakhtang is a professional winemaker and works as a wine
technologist in one of the most successful Georgian wineries. At the same time, he continues his family tradition and together with his brother they produce their own wine. They
cultivate their vineyards organically. First, wines are put in qvevri for six months and then
in oak barrels.
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Château Le Puy
Château Le Puy je známý přední výrobce bio vín. Leží na stejné náhorní plošině
jako Saint Emelion a Pomerol, s výhledem na nádherné údolí Dorgogne, známé
z pradávných časů jako “the Plateau of Wonders”(Plošina Divů), díky svým vynikajícím vínům. O vinohrad se stará společnost Amoreau Comany, která je celá ve vlastnictví rodiny. Hnacím motorem rodiny Amoreau po celá staletí vždy byla láska k vínu
obvykle předávána staršími, pokaždé dodávající další rozměr vychovávané generaci.
Château Le Puy is well known leading winemaker of organic wines. It lies on the same
rock plateau as Saint-Emilion and Pomerol, overlooking the magnificent Dorgogne valley known in ancient times as “the Plateau of Wonders” because ofthe excellence of its
wines. The vineyard is cultivated by Amoreau Company which belongs entirely to the
family. The driving force of the Amoreau family has been for centuries the love of wine,
usually passed on by the elderly, each time adding yet another dimension to the next
generation.

Dovozce: Sklenka Francie

Bordeaux Francie / France

Dovozce: Champagnier.cz
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Champagne
Charles Dufour
Champagne Francie / France
Když jsme se s Charlesem potkali, byla to totální srdcovka. Usměvavý, vstřícný
a otevřený. Jeho vinařství je kompletně organické a svá vína nechává fermentovat
spontánně. Charles je obrovský talent. Jeho úspěch byl neuvěřitelně rychlý, neboť
mu stačilo jen pár ročníků a jeho vína zdobila lístky nejlepších restaurací světa.
Kromě Pinot noir a Chardonnay má na vinicích zastoupenu i odrůdu Pinot blanc vrai,
ze které připravuje naprosto famózní víno Le Champ du Clos. Většina jeho vín jsou
tzv. single vineyard, která jsou neskutečně věrným obrazem místa svého vzniku.
Jeho základní víno Bulles de Comptoir je tvořeno odrůdami Pinot noir, Chardonnay,
Pinot blanc, bylo fermentováno spontánně a je vyrobené metodou solera z několika
ročníků. Tohle jsou opravdová vína.
When we met Charles, it was a totally heart-felt meeting; smiling, welcoming and open.
His winery is entirely organic and the wines are fermented spontaneously. Charles is
a huge talent. His success was incredibly fast as he only needed few years before his
wines started being appraised by the best restaurants in the world.
In addition to Pinot Noir and Chardonnay, Charles also grows Pinot blanc vrai variety
from which he prepares the most famous wine called Le Champ du Clos. Most of his
wines are so-called single vineyards and are an incredibly faithful image of their place
of origin. His basic wine, Bulles de Comptoir, made of Pinot noir, Chardonnay and Pinot
blanc, is spontaneously fermented and is made from several vintages. These are real
wines.

Champagne
Tarlant
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Produkce vína je spojená s rodinou Tarlant již od roku 1687. S produkcí šumivého vína
začal roku 1911 Louis Adrien Tarlant, který byl jeden ze zakladatelů a propagátorů
AOC systému v oblasti Champagne. K dnešnímu dni vlastní 13 hektarů a zvláštností
tohoto vinařství je návrat ke starým odrůdám, které byly v Champagni používány.
Kromě tradičních odrůd Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier se jedná o odrůdy
Arbanne, Pinot Blanc, Petit Meslier.
Wine making is connected to family Tarlant since 1687. Louis Adrien Tarlant started producing sparkling wines in 1911. He is also one of the founders and promoters of the AOC
appellation system in the Champagne region. To date, the family owns 13 hectares of
vineyards and a peculiarity of this winery is the return to the old varieties that used to be
grown in Champagne such as Arbanne, Pinot Blanc and Petit Meslier. In addition, they
grow the traditional grape varieties Pinot Noir, Chardonnay and Pinot Meunier.

Dovozce: Domaine R et B

Champagne Francie / France

61
Domaine de l’Ecu

Dovozce: Fajnsmekr.com

Žulový bar

Loire Francie / France
Domaine de L´Écu vinaří bez chemie vlastně od vždycky. Výdobytky moderní enologie odmítli už v době, kdy začaly tyto „zázračné“ preparáty přicházet do módy.
Jejich vína jsou skutečným odrazem terroir – místa a času, kde vznikla. Hospodaří
na 24 hektarech vinic obklopujících městečko Landreau v apelaci Muscadet Sévre
et Maine v údolí řeky Loiry. Certifikaci v ekologickém zemědělství získali už v roce
1975, certifikaci Demeter pak v roce 1998. Jsou členem sdružení Renaissance
d´Appelations, které se aktivně snaží do vinařství vrátit úctu k přírodě, životnímu
prostředí a zejména k přirozenému terroir vlastních apelací. To by nemělo být deformováno přílišnými umělými zásahy na vinici ani ve sklepě.
Nechceme dělat standardizovaná vína. Je pro nás důležité, aby ve vínech vynikl
unikátní terroir. Otisk ročníků pro nás není problémem, naopak v jejich různosti
spatřujeme jisté kouzlo. Naše vína nejsou vůbec sířena, nebo jen minimálně, mámeli pocit, že to víno vyžaduje. Celková SO2 se pohybuje kolem 30 – 40 mg/l.
Domaine de L'Écu has always made wine without adding any chemicals. They had rejected the achievements of modern oenology from the moment when these "miraculous"
preparations began to come into fashion. Their wines are a real reflection of the terroir
- the place and time where they originated. They cultivate 24 hectares of vineyards surrounding the town of Landreau in the Muscadet Sévre et Maine appellation in the valley
of Loire river. The winery had obtained certification in organic farming already in 1975,
then the Demeter certification in 1998. They are members of Renaissance d'Appelations,
a group of winemakers actively seeking the return of viticulture back to respect for nature, the environment and, in particular, the natural terroir of their own appellations. All
this should not be damaged by excessive artificial interventions in the vineyard or in the
cellar.
We do not want to make standardized wines. It is important for us that the unique terroir comes forth in our wines. The imprint of each vintage is not a problem for us, on the
contrary, we find the diversity enchanting. There is no sulphur added to our wines or the
minimal amount just in cases where we feel that the wine requires it. The total SO2 is
around 30-40 mg / l

Château FrancPourret & Clos
Chante l’Alouette
Bordeaux Francie / France
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Chateau se nachází v samotném srdci apelace Saint-Emilion na horních svazích
okolo vesnice. Vinice o rozloze 5 ha patří rodině Ouzoulias již po 5 generací. Chateau
Franc Pourret dává velmi typické víno pro tuto apelaci. Vinice se rozkládá na jílovo
– vápencových půdách, které dávají vínu dobrou strukturu a eleganci a umožňují
dlouhé zrání v lahvi až po 20 let.
Chateau má certifikaci ECOCERT® a Nature & Progrès Mention od roku 1989.
Clos Chante l´Alouette dává víno velmi jemné, svěží s krásnou ovocnou šťavnatostí.
Charming Claire Ouzoulias will present wines from two vineyards that belong to her
family: Clos Chante l'Alouette and Chateau Franc Pourret.
Chateau is located in the heart of Saint-Emilion on the upper slopes of the village. The
vineyards with an area of 5 hectares belong to Ouzoulias family for five generations
now. Chateau Franc Pourret gives a very typical wine for this appellation. The vineyard
spreads on clay-limestone soils that give the wine a good structure and elegance and
allow long ripening in the bottle for up to 20 years.
Chateau Franc Pourret has been certified with ECOCERT® and Nature & Progrès Mention since 1989.
Clos Chante l'Alouette vineyards give very delicate fresh and fruity beautiful wines.

Dovozce: Fajnsmekr.com

Okouzlující Claire Ouzoulias představí vína ze dvou vinic, které patří její rodině: Clos
Chante l´Alouette a Chateau Franc Pourret.
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Weingut Lassak
Württemberg Německo / Germany
Poté, co získali zkušenosti s vinařením na Novém Zélandu, Burgundsku a Rakousku,
založili Stefanie & Fabian Lassak v Hessigheimu v roce 2016 vlastní vinařství. Specializují se na tři odrůdy: Ryzlink rýnský, Pinot Noir a Lemberger (Blaufränkisch).
Jejich vinice leží na vápencovém podloží se zbytky fosilních pozůstatků, které je
pro zdejší oblast zcela typické. Většina vinic je umístěna na strmých terasovitých
svazích podél údolí řeky Neckary. Na vinicích využívají biologické metody kultivace.
Vína kvasí spontánně a odrážejí v sobě individualitu a charakter oblasti.
After gaining experience in winemaking in New Zealand, Burgundy and Austria, Stefanie
& Fabian Lassak founded their own winery in Hessigheim in 2016. They specialize in
three wine varieties: Riesling, Pinot Noir and Lemberger (Blaufränkisch). Their vineyards
stretch over limestone subsoil with residues of fossil remains which is quite characteristic for this area. Most vineyards are located on steep terraced slopes along the Neckar
River valley. They use biological methods of cultivation in their vineyards. Wines ferment
spontaneously and reflect the individuality and character of the area.
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Winnica Miłosz
Zielona Góra Polsko / Poland
Vinice se nachází poblíž města Zielona Góra, které bylo od středověku centrem
nejsevernějšího vinařského regionu Evropy. Vinice je v přechodu na bio, aplikovány
jsou biodynamické postupy. Převažující odrůdy: Pinot Noir, Pinot Blanc, Tramín,
Zweigeltrebe. Kromě tichých vín připravuje vinařství i sekty a to klasickou metodou.
Výměra je 4,5 ha.
Our vineyard is located near town called Zielona Gór which has been the center of the
northernmost wine region of Europe since the Middle Ages. The vineyard is in the transition to organic farming, biodynamic procedures are also used. Predominant varieties:
Pinot noir, Pinot blanc, Tramin, Zweigeltrebe. In addition to quiet wines, the winery also
makes sects that are prepared by the classic method. Our estate area is 4.5 hectares.
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Golden Cluster
Oregon USA / USA
Tato farma byla kdysi nazývána Reuter Estate a pěstovalo se na ní víno od roku
1870 až do zákazu v roce 1915 (Oregon přijal zákaz 4 roky před federální vládou).
Vinice byly pak osázeny švestkami, bramborami a přeměněny na pole a pastviny.
K obnově došlo až v roce 1966, když byla farma zakoupena Charlesem a Shirleyem
Courym. Vinice pak vícekrát změnily majitele. Stabilitu přinesla až rodina Stoyanov,
která je získala v roce 1992. Značka Golden Cluster odstartovala ročníkem 2013
a znamená novou éru vín z této historické vinice. Mezi pěstované odrůdy patří Semillon, Syrah, Chardonnay, Flora, Savagnin Rosé.
This farm was once called the Reuter Estate and vine was grown here since 1870 until
the ban in 1915 (Oregon accepted the ban four years before the federal government).
After that the vineyards were planted with plum trees, potatoes and converted into fields
and pastures. The restoration did not take place until 1966 when the farm was purchased by Charles and Shirley Coury. The vineyards then changed the owners several
times. Stability was brought to the estate by Stoyanov family who acquired the vineyards
in 1992. They started the Golden Cluster brand in 2013 and with it a new era of wines from
this historic vineyard begins. Grown varieties here include Semillon, Syrah, Chardonnay,
Flora and Savagnin Rosé.

Giannikos Winery
Korint Řecko / Greece
V roce 1896, kdy získalo Řecko olympijský plamen tím, že přivodilo první moderní
mezinárodní olympijské hry, rodina Giannikos zasadila jejich první vinice v bohaté
půdě starověkých Mykén. Rodiště řeckého vinohradnictví. Tradice byla přerušena
v době řecké občanské války, kdy Nikolaos Giannikos se přistěhoval do údolí
Napa v Kalifornii. Od roku 1970 až do současnosti se stará se svým synem Michailisem o vinice rozprostírajcí se na ruinách paláce bojovníka, krále Agamemnona.
Michalis vysázel nové mezinárodní odrůdy: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay a Viognier. Rozhodl se, že za účelem výroby kvalitních vín bude přísně dodržovat
pravidla biologické produkce.
Přestože hrozny jsou stále ručně vybírány a vinice jsou ručně stříhány, nová vinařství
harmonizuje tradici s technologií.
In 1896, when Greece acquired the Olympic Flame by organizing the first modern international Olympic Games, the Giannikos family planted their first vineyards in the rich
grounds of ancient Mycenae, the birthplace of Greek viticulture. Tradition was interrupted during the Greek Civil War, when Nikolaos Giannikos immigrated to the Napa Valley
in California. Since 1970, he and his son Mikhail Michailis have been cultivating vineyards that spread over palace ruins of the warrior king Agamemnon. Michalis planted
new international varieties: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay and Viognier. He
decided that in order to produce quality wines he will strictly adhere to the rules of organic production. Although the grapes are still manually selected and the vineyards are
cut by hand, the new wineries harmonize tradition with technology.
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Doprovodný program
Pátek
15:00 - Mgr. Martin Markel, Ph.D.: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného
československého vinařství
17:30 - Somló Master Class: Prezentace unikátního sopečného maďarského regionu
za účasti čtyř vinařství

Sobota
13:00 - Krzysztof Fedorowicz - Polské vinařství a historický region Zielona Góra
15:30 - Jeff Vejr: Víno a vinařství v Oregonu

Doprovodný program se koná v Konšelském salónku.

Partneři festivalu

Festival se koná pod záštitou starostky MČ Praha 2
Mgr. Jany Černochové.

prahapijevino.cz
facebook.com/prahapijevino

