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Pozn: uvedené ceny sú bez DPH 
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Chardonnay sa pestuje takmer v každej krajine sveta a dobre odráža terroir,       

z ktorého pochádza.  

Domovom tejto odrody je Burgundsko. Na severe sa nachádza dedina Chablis 

(oblasť Chablis 4300 ha), ktorého symonymum  je Chablis= Chardonnay.  

Color:        mladé víno je zeleno-žltej farby, staršie zlato-žltej 

Odor:         vôňa po zelenom jablku a citrón, svieže, ovocné 

Sapor:        tóny vanilky a lipového kvetu 

Umami:     staršie vína sú suché, ovocné, minerálne s vôňou orieškov a masla
  

Chardonnay môže byť z nerezového sudu alebo školené v dubovom sude. 

„Nerezové“ Chardonnay, podobne ako väčšina ostatných bielych vín, ktoré 
nezrelo v dubových sudoch sú farbou svetlé, vo vôni  svieže, citrusové a nemajú  
triesloviny. 

Chardonnay, ktoré dozrieva v dubovom sude dodáva bielemu vínu výraznú chuť 
a štruktúru. Víno je stredne plné alebo plné s karamelovou, maslovou, 
vanilkovou alebo toastovou príchuťou, ktorá sa mieša s ovocnou chuťou vína. 

Počas zrenia v dubových sudoch Chardonnay zvyčajne prechádza procesom 
malolaktickej fermentácie. Toto kvasenie mení štruktúru vína z jasnej a 
pikantnej (predstavte si štruktúru jablkovej šťavy) na krémovú (štruktúra 
mlieka). Je to spôsobené tým, že pri jablčno-mliečnom kvasení sa kyselina 
jablčná mení na kyselinu mliečnu. Tento proces prispieva k povestnému 
"maslovému" Chardonnay. 
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Chardonnay sa môže pestovať v naozaj v rôznych klimatických podmienkach, 
od teplých vinárskych oblastí, ako je horúce vnútrozemia Kalifornie, Južnej 
Afriky a Austrálie, kde mu podnebie a terroir môže dodať chuť až tropického 
ovocia.  

Na druhej strane v chladnejších vinárskych oblastiach, ako sú Chablis, Carneros 
a Tasmánia, sa môžu vyrábať vína, ktoré v menej teplých rokoch môžu mať 
výraznú  kyslosť.  Vtedy sa odporúča víno nechať fľašovo dozrieť, aby sa táto 
kyslosť zmiernila a rozvinula sa guľatejšia chuť, ktorá ju vyváži. Avšak to platí len 
pre vína, ktoré majú dostatočnú štruktúru, nakoľko menej štruktúrované vína 
vekom budú ešte chudšie a stratia aj šťavnatosť. Výnimkou sú burgundské vína 
Premier Cru a Grand Cru.  

Chardonnay má v oblastiach s chladnejším podnebím pravdepodobne 
najvýraznejšiu úlohu ako dôležitá zložka šumivého vína, najmä šampanského. 
Hoci sa vo väčšine šampanských mieša s Pinot Noir a Pinot Meunier, šampanské 
Blanc de Blancs, ktoré sa vyrába výlučne z Chardonnay, dokazuje, že dokáže 
samo o sebe vytvoriť elegantný, živý a pikantný šumivý nápoj. Ambiciózni 
výrobcovia šumivého vína na celom svete sa spoliehajú na Chardonnay, ktoré 
dodáva ich vínam noblesu. Neuchopiteľná chuť Chardonnay sa obzvlášť dobre 
spája s tradičným postupom výroby šampanského, ktorý zahŕňa dlhšie zrenie so 
zvyškami druhého kvasenia vo fľaši, čím vzniká oveľa hlbšie a hutnejšie šumivé 
víno ako napríklad víno na báze Chenin Blanc (ako na Loire) alebo Riesling (ako 
v niektorých najkvalitnejších sektoch). 

Vína zo Chablis v severnom Burgundsku, jednej z najchladnejších vinárskych 
oblastí Francúzska, majú veľmi špecifickú chuť. Pripomínajú mokré kamene s 
náznakom veľmi zeleného ovocia, ale bez výraznej arómy a chudej stavby 
Sauvignonu Blanc. Vzhľadom na svoju zemepisnú šírku v Chablis nedokáže 
ľahko dozrieť Chardonnay, od ktorého je výlučne závislé. Vína majú oveľa vyššiu 
kyslosť a ľahšie telo ako vína z Côte d'Or na juhu.  V mladosti je šťavnaté a 
osviežujúce, v puberte zvyčajne prechádza dosť rozpačitým štádiom 
dospievania, keď môže mať zvláštny zápach mokrej vlny, a potom, v slávnej 
zrelosti okolo 10 až 15 rokov, je to mimoriadne chutný nápoj pripomínajúci 
mokré kamene a ovsené vločky. V miernejšom podnebí môže Chardonnay 
priniesť jedno z najlepších suchých bielych vín na svete. Srdce Burgundska, Côte 
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d'Or, je v skutočnosti hlavným centrom tohto štýlu vína: pikantné, hutné, 
hrozno je transparentným médiom, prostredníctvom ktorého môžu rôzne 
vinice (a vinári) sprostredkovať svoj vlastný individuálny štýl, často až po 
mnohých rokoch vo fľaši. 

 

Na Chardonnay pestovanom na Cote d'Or je skutočne vzrušujúce to, že tu, ako 
nikde inde, dokáže vyjadriť zmysel pre miesto, aj keď sa výroba vína - ktorá pri 
Chardonnay najvyššej kvality vyrábanom kdekoľvek takmer vždy zahŕňa 
kvasenie a zrenie v rôznych druhoch dubových sudov, druhú, zjemňujúcu 
jablčno-mliečnu fermentáciu a rôzne úrovne miešania alebo "batonáž" kalov na 
dne suda - nevyhnutne prekrýva - niekedy až príliš. Dub sa môže v ťažších 
príkladoch prejaviť ako určitá príchuť opečenosti, zuhoľnatenia alebo dokonca 
vanilkovej príchute v prípade amerického duba namiesto bežnejšieho 
francúzskeho duba, ktorý uprednostňujú burgundskí výrobcovia vína. 

V starom svete má Španielsko pomerne obmedzené výsadby Chardonnay, 
pretože odroda tam má tendenciu dozrievať príliš rýchlo. Portugalsko má 
niekoľko experimentálnych výsadieb, ale jeho vlastný rad pôvodných odrôd 
viniča je dostatočným dôvodom na to, aby sa bránilo tejto odrode. 

V Taliansku vznikli jedny z prvých odrodových Chardonnay, boli však dosť mdlé, 
ale v súčasnosti je možné nájsť aj zaujímavé ambiciózne vína. Chardonnay sa už 
dlho pestuje v severovýchodnej časti krajiny a možno ho nájsť, často v 
jednoduchších odrodových verziách, vo Friuli, Trentine a Alto Adige, hoci veľká 
časť hrozna ja využívaná pre Spumante.  

Rakúsko a Švajčiarsko dokázali, že patria do medzinárodného vinárskeho klubu, 
keď vyrobili niekoľko vynikajúcich Chardonnay kvasených v sudoch. Z tejto 
odrody sa v rakúskom Burgenlande vyrábajú aj veľmi kvalitné sladké 
botrytizované vína, ktoré sa niekedy miešajú s Welschrieslingom, aby sa zvýšila 
ich kyslosť a aróma. 
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Po rozpade sovietskeho bloku sa k britským spotrebiteľom vína dostalo veľa 
východoeurópskych vín s označením Chardonnay, ale len pomerne málo z nich 
doteraz preukázalo výraznejší odrodový charakter a prvá vlna dubových vín 
bola často „mastná“ a ťažká. Udržanie výnosov na úrovni, pri ktorej sa rozvíjajú 
zaujímavé chute, bolo vážnym problémom, hoci úzkoprsí remeselní výrobcovia 
v Slovinsku a niektorých častiach Chorvátska sú ušľachtilou výnimkou. Kvalita sa 
nepochybne zvyšuje v Bulharsku, Maďarsku, Moldavsku a Rumunsku. 

 

Vďaka mimoriadnemu rozmachu výsadby sa Chardonnay stalo v Kalifornii 
synonymom bieleho vína.  Hoci najkomerčnejšie exempláre sú zvyčajne 
zámerne mierne sladené, aby boli širokej verejnosti atraktívne, kľúčom k 
serióznej kvalite kalifornského Chardonnay je podnebie. Pobrežné hmly 
spomaľujú proces dozrievania, predlžujú vegetačné obdobie tejto skorej 
dozrievajúcej odrody. V Kalifornii dajú vyrobiť skutočne veľmi dobré vína s 
výraznou burgundskou chuťou. 

Silnou stránkou Austrálie je spoľahlivá kvalita a rozmanitý charakter jej 
Chardonnay strednej triedy. Sú komerčne veľmi úspešné so svojou zjavnou, 
jednoduchou ovocnosťou, ktorá sa zvýrazňuje (zvyčajne pridanou) kyselinou a 
často dubovými štiepkami. Celkový štýl sa výrazne zmenil z bohatého, 
dubového a alkoholického na niečo oveľa chudobnejšie a v lepších prípadoch 
chutnejšie a osviežujúcejšie. V Mudgee sa vyrába vynikajúce Chardonnay zo 
vzácneho klonu tejto odrody, o ktorom sa miestni obyvatelia domnievajú, že 
bol dovezený v 19. storočí, desaťročia pred tým, ako Austráliu začiatkom 80. 
rokov 20. storočia zasiahla Chardonnay mánia. Chladnejšie oblasti Austrálie 
môžu produkovať jemnejšie Chardonnay, ktoré svojou štruktúrou, ak nie 
chuťou, viac pripomína víno z Côte d'Or. V Tasmánii sa vyrábajú jednoduchšie 
vína, niektoré z nich sú také chudé, že ich vyhľadáva austrálsky priemysel 
šumivých vín. Adelaide Hills, Yarra Valley, Mornington Peninsula, chladnejšie 
časti Nového Južného Walesu a južné vinice Západnej Austrálie dokázali, že sú 
schopné produkovať Chardonnay najvyššej kvality, ktorých vyššia kyslosť ich 
dokáže uchovať vo fľaši aj niekoľko rokov (zatiaľ čo väčšina komerčných 
austrálskych Chardonnay by sa mala piť čo najmladšia a ideálne pred druhými 
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narodeninami). Mená ako Giaconda, Petaluma Tiers Vineyard a Leeuwin 
dokazujú, že Austrálčania dokážu vyrábať Chardonnay so skutočnou noblesou. 

Austrálski výrobcovia môžu závidieť vysoké hladiny kyselín, ktorým sa ich 
kolegovia na Novom Zélande len ťažko vyhnú, zatiaľ čo Novozélanďania by boli 
pravdepodobne spokojnejší so spoľahlivejšou zrelosťou. Napriek povesti 
Nového Zélandu ako krajiny, kde sa vyrába Sauvignon Blanc, dokáže táto krajina 
vyrobiť aj kvalitné Chardonnay. Vinárske štandardy sú rôzne, ale tí, ktorí sú 
pripravení obmedziť výnosy a vplyv duba, dokážu vyrobiť jemné, niekedy 
vzrušujúce vína. Chardonnay z Gisborne má už dlho svojich priaznivcov, ale 
významné príklady pochádzajú z vinárstiev na celom Severnom a Južnom 
ostrove.  

Experimentovanie s obľúbenou svetovou odrodou hrozna v Južnej Afrike bolo v 
80. rokoch 20. storočia značne obmedzené skutočnosťou, že pôvodný oficiálny 
výsadbový materiál bol značne podhodnotený, ale kvalita môže byť skutočne 
inšpirujúca. 

V čilských chladnejších vinárskych oblastiach, ktoré sa rozvíjajú, sa táto odroda 
ukázala ako skutočne sľubná (a hodnotná). Argentína má menšiu časť svojich 
rozsiahlych viníc vysadených Chardonnay, ale pod značkou Catena sa vyrábajú 
takmer presné kópie kalifornského Chardonnay a investori z mnohých rôznych 
krajín zakladajú chladnejšie a vyššie položené vinice, ako napríklad v 
Tupungato. 

Zdroj: Voľný preklad   https://www.jancisrobinson.com/learn/grape-varieties/white/chardonnay 

 

 

 

 

 

 

https://www.jancisrobinson.com/learn/grape-varieties/white/chardonnay
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Pozn: Vieilles Vignes je označenie, ktoré sa občas objavuje na etiketách vín a ktoré označuje, 

že víno pochádza zo starých viníc. Neexistuje žiadna dohodnutá definícia starého vinohradu, 

ale renomovaní výrobcovia používajú tento termín pre viac ako 40 ročné vinice. 

 

Color: zlatisto medovo žltá farba, iskrivá  

Odor: plná medová až jemne vanilková aróma, ovocnosť v aróme je sladšia 

Sapor:  perzistencia je stredná, víno nepatrí do kategórie veľkých vín, vínu chýba 

stred, víno je na vrchole   

Umami:  nehodnotené 
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Pozn: Víno je zmesou vín pochádzajúcich z rôznych terasových vinohradov. Vyvýšené terasy 

pozostávajú z kamenistej pôdy (bridlicová žula). Vinič z tejto polohy vykazuje aromatický 

výraz, dobrú kyslosť, elegantné kôstkové ovocie a veľa minerálov. Nižšie položené terasy 

prevažne z vrstevnatej úrodnej spraše vykazujú viac tela a zrelosti. Kombináciou týchto dvoch 

charakteristík vzniká stoto víno. https://www.bruendlmayer.at/en/wines/kamptal-terrassen-gruener-

veltliner-2021/ 

 

Color: žlto zelená farba, číra 

Odor: minerálna slanosť, zeler stonkový, rebarbora, aróma skôr bylinná, 

herbálna, zeleninová 

Sapor:  v chuti však cítiť ovocnosť , kyselinky sú vekom zapracované – vyššie ph 

(menej kyslé) 

Umami:  mineralita – slanosť, odhadový archivačný potenciál ešte cca 5 rokov 

https://www.bruendlmayer.at/en/wines/kamptal-terrassen-gruener-veltliner-2021/
https://www.bruendlmayer.at/en/wines/kamptal-terrassen-gruener-veltliner-2021/
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Pozn: ročník 2003 bol  teplým ročníkom. Toto rakúske víno možno označiť za starosvetské 

víno. Po zbere sa hrozno okamžite odvezie do vinárstva. Po triedení a lisovaní nasleduje 

fermentácia v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele pri kontrolovaných teplotách. Po ukončení 

kvasenia môže víno niekoľko mesiacov ďalej harmonizuje na jemných kvasničných kaloch. 

 

 

Color: farba jantárová, číra 

Odor: mierna oxidácia vo vôni, pripomína Furmint 

Sapor:  medová plást, botritická chuť, krémovité 

Umami:  zaujímavá korenistosť tokajských vín 
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Pozn: Všetky vinice vinárstva sa nachádzajú na vrchu Schützner Stein a v jeho okolí, čo je 

impozantná vyvýšenina, ktorá je súčasťou vrchoviny tiahnucej sa pozdĺž západného brehu 

Neziderského jazera. Vinič je vysadený prevažne na bridlicovom a čiastočne na vápencovom 

podklade. Buket sa vyznačuje korenistou bylinnou príchuťou a citrónovými tónmi. Na podnebí 

sa otvára mineralita, ktorú obklopuje očarujúca slaná dochuť. Víno zrelo na kvasničných 

kaloch. Archivačný potenciál cca 10 rokov. https://zehetbauerwein.at/en/sites/ 

 

Color:  zeleno žltá farba, číra, stredná viskozita 

Odor: exotické ovocie v aróme, ananás, žltý melón– zelená časť, aníz 

Sapor:  chuť korenistá, perzistencia bez výrazného záveru, „ploché“ víno,  

Umami:  víno s protichodným dojmom odor vs sapor 

https://zehetbauerwein.at/en/sites/
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Pozn: Vo všeobecnosti vo vinohrade prevládajú ťažké sprašové a ílovité pôdy. Prítomnosť  

dubového lesa na konci svahu poskytuje vo vinici zvláštne klimatické podmienky. Archivačný 

potenciál cca 2-3 roky. https://www.weinhof-luckner.com/die-weine/wei%C3%9Fburgunder/ 

 

Color: farba jantárová, číra, bohatá viskozita 

Odor: oxidatívny nádych, jemne drevnatá aróma, medový tón 

Sapor:  stredná intenzita chute, jemná a elegantná dochuť, dochuť oriešková a 

mliečny vlašský orech 

Umami:  30 – ročná chuťová rarita 

 

https://www.weinhof-luckner.com/die-weine/wei%C3%9Fburgunder/
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Pozn: Fermentácia v drevenom sude na jemných kaloch 13 mesiacov 

https://www.mrvastanko.sk/o-nas 

Color: zlato žltá farba so zeleným odleskom 

Odor: svieža aróma ovocia, zelený melón,  sušený ananás 

Sapor: krémový dojem, príjemne ovocné chute s exotickým nádychom 

a sladkými tanínmi 

Umami:  výrazný zrecí potenciál 

 

 

https://www.mrvastanko.sk/o-nas
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Pozn: Rodinná tradícia vinárstva Thanisch siaha až do roku 1648. Vinohrady s rozlohou 8 

hektárov pokrývajú najlepšie strmé svahy strednej časti Moselu. Limitovaný počet 500 ks. 

https://www.moselweine.shop/en/content/thanisch 

Color:  slamovo žlto - zelená, vysoká viskozita  

Odor: vyzretá marhuľa, jemná vanilka, sladké pečivo, oriešková aróma 

Sapor:  mladé víno, ale nepôsobí mladým dojmom, sladké taníny s výrazným 

záverom, jemná práca s drevom podporená tónmi vanilky  

Umami:  nehodnotené 

 

 

 

https://www.moselweine.shop/en/content/thanisch
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Pozn: Galilea (alebo Galil) je najsevernejšia a všeobecne považovaná za najlepšiu oblasť v 

Izraeli. Najkvalitnejšou oblasťou v rámci tejto apelácie sú Golanské výšiny (alebo jednoducho 

Golan), ako najchladnejšia oblasť v Izraeli. Vinice na tejto sopečnej náhornej plošine sa týčia 

od 400 metrov nad morom až po 1 200 metrov a v zime na nich padá sneh. Toto víno je z 

hrozna zozbieraného vo viniciach v nadmorskej výške do 1 200 metrov. Víno zrelo 7  mesiacov 

vo francúzskych dubových sudoch, z ktorých približne 40 % bolo nových.

https://www.golanwines.co.il/en/item/yarden-chardonnay/ 

 

Color:  zlato žltá farba, stredná viskozita 

Odor: dominantná vôňa dreva, maslová a vanilková aróma 

Sapor:  ovocná dochuť grepu a pomela, zeleného jabĺčka s podporou kyselinky, 

plná chuť 

Umami:  víno pripravené na americký trh 



15 
 

 

   

 

Pozn: Vinárstvo bolo  založené v roku 1923, na úpätí kopca grand cru Corton. Dnes Pierre 

André produkuje vína grand cru spolu s dedinskými vínami z hornej a dolnej časti Côte d'Or. 

Celkový štýl domu reprezentuje terroir každej dediny a vinice a zároveň odhaľuje 

koncentráciu ovocných chutí a vyvažuje klasickú kyslosť a Burgundských trieslovín. 

https://www.vivino.com/wineries/pierre-andre 

 

Color:  zeleno zlatá farba, číra, stredná viskozita 

Odor:  v aróme minerálna,  herbálna 

Sapor:  jednoduché víno k obedu, víno dennej potreby „ploché“, pôsobí mladšia 

ako v skutočnosti je,  

Umami:  nehodnotené 

 

https://www.vivino.com/wineries/pierre-andre
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Pozn: Malé rodinné vinárstvo. Produkuje vína v limitovanom množstve 1000 až 2000 fliaš 

podľa druhu.  https://www.vinorajnic.sk/ 

 

Color:  zlatistá farba, číra 

Odor:  moderné typ Chardonnay, aróma s dotykom prezretého exotického 

ovocia 

Sapor:  výrazná sviežosť, pekný nástup kyselín, jemná  ovocná chuť   

Umami:  nehodnotené 

 

 

 

 

https://www.vinorajnic.sk/
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Pozn: sur lie 6 mesiacov  

 

 

Color:  zlatistá farba, medová 

Odor:  jemný oxid v aróme, jemná vôňa 

Sapor:  v chuti vyzreté,  pekný nástup kyselín, stredná štruktúra tela 

Umami:  nehodnotené 
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Pozn: Víno je z hrozna z dvoch viníc s celkovou rozlohou 1 ha 54 a 59 cca. Albert Grivault je 

hlavným vlastníkom v tejto apelácii, ktorá sa rozprestiera na 13 hektároch (28 vlastníkov). 

Pôdu tvoria hnedé, ílovité a piesčité vápence v takmer rovnakom pomere. Vinohrad sa 

nachádza na juhozápadnom svahu. Priemerný vek viniča v roku 2019 bol 35 rokov. Vinárstvo 

produkuje tento druh vína približne 9 300 fliaš ročne. https://albert-grivault.fr/en/our-wines/ 

 

 

Color: svetlo žltá farba, číra 

Odor: silná mineralita vo vôni, lieskové orišky, brioška, maslo 

Sapor:  minerálne, harmonické víno s nádhernou eleganciou a slanou dochuťou 

spojenou s exotickým ovocím 

Umami:  „víno večera“, elegantné vyzreté minerálne víno vybalancované 

kyselinkami,  výnimočné víno 

https://albert-grivault.fr/en/our-wines/
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Pozn: Robert Mondavi založil Woodbridge v roku 1979 neďaleko jeho rodného miesta v Lodi. 

Ide o víno každodennej spotreby.  

 

 

Color: intenzívna zlato žltá, vysoká viskozita 

Odor: sladká šľahačka, brioška ,maslo 

Sapor:  v chuti sa stráca, krátky záver, víno má krátku perzistenciu 

Umami:  charakteristický americký štýl  - opulentné víno 
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Pozn: Eikendal Chardonnay sa vyrába z 2 rôznych oblastí, 3 rôznych fariem, 4 rôznych klonov, 

7 rôznych vinohradov. .Jednotlivé vinohrady sú veľmi malé, s rozlohou od 0,2 ha do 1 ha. 

Dorába sa víno vždy podľa lokality a následne sa všetky individuálne vyrobené s vlastným 

jedinečným charakterom po 12-14 mesiacoch zmiešajú. 

https://www.eikendal.com/product/chardonnay/ 

 

Color: zeleno -  svetlo žltá farba  

Odor: herbálna aróma so zeleným podtónom 

Sapor:  ťažšia dochuť, strede pozitívny dojem, krátka perzistencia 

Umami:  nehodnotené 

 

https://www.eikendal.com/product/chardonnay/
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Pozn: Fementované vo francúzskom dubovom dreve. 

 https://www.sterlingvineyards.com/en/wines/all-wines 

 

 

Color: jantárová farba, číra 

Odor: jemný karamelový oxid, sladká vôňa 

Sapor:  vínu chýba stred, príde nástup a krátky koniec 

Umami:  nehodnotené  - víno za svojím zenitom 

 

https://www.sterlingvineyards.com/en/wines/all-wines
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Pozn: Vinárstvo bolo založené v roku 1997 v údolí Colchagua. Údolie Colchagua získalo v 

posledných rokoch viac medzinárodných ocenení a vyznamenaní ako ktorákoľvek iná čílska 

vinárska oblasť. Z geografického hľadiska sa údolie Colchagua delí na andský sektor, ktorý je 

ovplyvnený horami, centrálny sektor na rovine a pobrežný sektor s výrazným vplyvom 

Tichého oceánu. Výroba vína: predfermentačná macerácia počas 8 dní pri teplote 6 °C. 

Následne prebieha fermentácia v nerezových nádržiach počas 10 dní pri teplote 26 °C - 28 °C. 

Víno zreje 60 % vo francúzskych dubových sudoch počas 8 mesiacov a 40 % v nerezových 

nádržiach. https://casasilva.cl/home 

 

Color: rubínovo červená farba 

Odor: čierne a  červené ríbezle vo vôni veľmi výrazné 

Sapor:  čierne ríbezle, sladké taníny, komerčné víno 

Umami:  nehodnotené 

 

https://casasilva.cl/home
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Pozn: Vinárstvo založené  v roku 1870v údolí Aconcagua sa nachádza 90 km severne od 

hlavného mesta Čile Santiaga. Symbolom vinárstva je 19,3-hektárový vinohrad so žulovou 

pôdou a piesočnato-hlinitou štruktúrou. Okrem Malbeku a Syrahu sa tu pestujú klasické 

odrody Bordeaux, ako sú Cabernet Sauvignon, Merlot a Petit Verdot.  

https://errazuriz.com/en/ 

 

Color: tmovo bordová farba s červeným okrajom 

Odor:  slivkovo –černicová aróma 

Sapor:  ovocná chuť, dominantné triesloviny, krátka perzistencia, víno na denné 

pitie 

Umami:  nehodnotené 

https://errazuriz.com/en/
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Pozn: Vinárstvo Vina Requingua patrí k TOP 20 najlepším producentom vína v Čile. Vinohrad 

leží v údolí rieky Curico, ktorá je symbolom vinárstva, poskytuje ideálne podmienky pre vinič s 

dostatkom závlahy. Blend 85% Cabernet Sauvignon a 15% Cabernet Franc. Víno vyzrievalo 18 

mesiacov vo francúzskych dubových sudoch. http://requingua.com/en/ 

 

Color:  tmavo purpurová farba 

Odor: čierne ríbezle, list čiernej ríbezle / žihlava, slivka, granátové jablko 

Sapor:  zapracované triesloviny 

Umami: dominantné triesloviny 
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Pozn:  Vinárstvo  vlastní približne 10 ha viníc (vysadených najmä Chardonnay) najmä v oblasti 

Puligny-Montrachet. V ich portfóliu sú aj významné lokality Puligny Montrachet 1er Crus, ako 

napríklad "Les Combettes" (0,96 ha), "Les Folatières" (0,27 ha), "Les Champs Canet" (1 ha) a 

"Les Referts" (0,70 ha). Domaine Etienne Sauzet nakupuje hrozno aj od ostatných členov 

rodiny a niektorých spriatelených pestovateľov, aby doplnili svoju ponuku vín. Vinohrady, sú 

od roku 2006 obhospodarované ekologicky a od roku 2010 biodynamicky. V posledných 

rokoch sa znížil aj podiel nového duba v prospech výrazu ovocia. 

https://www.idealwine.com/uk/acheter-vin/B2206985-2169-2-Bottles-Puligny-Montrachet-1er-Cru-Les-Referts-Etienne-Sauzet-1993-

White.jsp?utm_source=barnebys&utm_medium=referral&utm_campaign=barnebys&utm_content=2022-01-26#descriptif 

Color:  žlto zlatistá farba, číra 

Odor:  maslová aróma s orieškami, sladké zrelé mango a iné exotické ovocie vo 

vôni  

Sapor:  exotické ovocie, vanilka, napriek veku pôsobí sviežo, má stále šťavnaté 

kyseliny 

Umami:   raritné umami – výnimočné víno 

https://www.idealwine.com/uk/acheter-vin/B2206985-2169-2-Bottles-Puligny-Montrachet-1er-Cru-Les-Referts-Etienne-Sauzet-1993-White.jsp?utm_source=barnebys&utm_medium=referral&utm_campaign=barnebys&utm_content=2022-01-26#descriptif
https://www.idealwine.com/uk/acheter-vin/B2206985-2169-2-Bottles-Puligny-Montrachet-1er-Cru-Les-Referts-Etienne-Sauzet-1993-White.jsp?utm_source=barnebys&utm_medium=referral&utm_campaign=barnebys&utm_content=2022-01-26#descriptif
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Pozn:  Ide o 20-ročný nezavlažovaný vinohrad. Ručný zber a následne ochladené hrozno na 1 

°C. Pred fermentáciou bolo pridaných 35% hrozna so strapcami do rmutu. Víno zrelo 12 

mesiacov v 500 l burgundských použitých dubových sudoch. 

https://www.eikendal.com/product/pinotage/ 

 

Color:  tmavo bordobá farba 

Odor:  sladká ovocná aróma, údená vôňa vypáleného suda 

Sapor:  sladké černice, ovocný lekvár,  výrazné údené tóny v závere  

Umami:  výrazné taníny - disharmónia 
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Najlepšie hodnotené vína: 

 

výnimočné elegantné vyzreté minerálne vybalancované 

víno  

výnimočné raritné umami

zaujímavá korenitosť pripomínajúca tokajské odrody


