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víno

naša ponuka / pravda je vraj vo víne

Už dlhšie tu rozoberáme prídavné látky v jedlách, ale pomerne málo sa zatiaľ hovorí
o prídavných látkach vo víne. Dobrý známy mi poslal malý nástrel toho, čo všetko
môže byť vo víne a ako ho môže meniť.

Pravda je vraj
vo víne…
K

ožná jsem se chtěl touhle
degustací rituálně rozloučit s prostorem
vinotéky v Radlické ulici, protože od
ledna se pan Dominec stěhuje o kus dál
na Nikolajku, po - jestli dobře počítám,
tak - deseti letech, dobře si pamatuji
slavnostní otevření, a jelikož jsem
tehdy byl s poznáváním vín prakticky

Snežienka kvitne už pri teplote
okolo nula stupňov.
Krókusy preferujú slnečné miesto.
Skoro kvitnúce hľuzy veternice treba
chrániť pred vymŕzaním čečinou.
Cibule mečíkov vysádzajte až po
odznení mrazov na slnečné miesto.
Na svetlom, ale nie veľmi teplom
mieste môžete rýchliť hľuzy georgín

na úplném začátku a právě panu
Domincovi v tomto ohledu vděčím za
mnohé klíčové momenty na této dlouhé
a nesmírně zajímavé cestě, trocha
nostalgie určitě je na místě.
pamatuji řízenou degustaci pod
vedením panomince, z které bych
neodcházel obohacen o opravdu cenné

informace. Pan Dominec je na tomto
poli opravdu studnice zkušeností
nasbíraných v průběhu let, kdy
Bordeaux projel doslova křížem krážem
a zase zpět. To nejsou povrchní znalosti
turisty, který s očima navrch hlavy líčí
své prvotní dojmy, ani obchodnická
prezentace - příznačně ta ochutnávaná

Príjemné osvieženie
tela i ducha

®

Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o. už 20 rokov prináša ľuďom skvelý Bakchusov mok
a teší ich svojimi poctivo vyrobenými vínami. Obhospodaruje 50 ha vlastných viníc v srdci
malokarpatskej vinohradníckej oblasti v Pezinku a každoročne časť viníc reštrukturalizuje.
Pavelkove vinice z Malých Karpát kombináciou polohových, pôdnych a podnebných
podmienok, umožňujú dopestovať hrozno v takej kvalite, ktoré dávajú jeho vínam jedinečný
a výnimočný charakter. Zameriava sa na produkciu vín s chráneným označením pôvodu
(teroárových) prívlastkových vín značky Pavelka®. Pre
konzumentov, ľahších mokov ponúka aj akostné odrodové
vína značky CHATEAU ZUMBERG. Milénium prinieslo na trh
pre milovníkov vína vlajkové lode cuvée PAVES biely a PAVES
červený, ktoré vyzrievajú v barikových sudoch. Na prvom
mieste rodinného vinárstva je poctivá práca pri starostlivosti
o vinice a kvalita následnej produkcie prvotriednych vín.

TYP ENOLÓGA Ing. MILANA PAVELKU, AKÝM VINOM SA OSVIEŽIŤ POČAS TEPLÝCH LETNÝCH DNÍ:
POČAS TEPLÝCH LETNÝCH DNÍ SKVELO OSVIEŽI
SUCHÉ ĽAHKÉ VÍNKO, KTORÉ OSVIEŽI NIELEN
TELO, ALE I DUCHA A NEZAŤAŽÍ ORGANIZMUS.
Z NAŠEJ PRODUKCIE VYBERÁM AKO TYP DŇA:

Rosé cuvée 2014, ktoré tvorí Cabernet
Sauvignon a Frankovka modrá. Víno je lososovej
farby, zaujme Vás arómou po malinách, ríbezliach
a jemnou žihľavou. Chuť je šťavnatá s pikantnou
kyselinkou. Toto víno vždy osvieži a nikdy nesklame.
Je vhodné ku každej príležitosti.
Podávanie vína odporúčam pri 7 oC
ZÍSKANÉ OCENENIA:
New York - FINGER LAKES INTERNATIONAL
WINE COMPETITION – strieborná medaila
Vienále Topoľčianky 2015 – víťaz kategórie

PRE MILOVNÍKOV BUBLINIEK MÁM TIEŽ JEDEN
SKVELÝ TYP:
Elegantný sekt Pavelka® s označením Blanc de blancs.
Od prvej chvíle čo uzrel svetlo sveta, sa stal úspešný
a obľúbený spoločník, ktorý spríjemní výnimočné chvíle
a odmení svojou lahodnou chuťou. Základ tohto cuvée
tvorí jemné Chardonnay a ovocné tóny dotvárajú typické
malokarpatské odrody Pinot blanc a Rizling rýnsky.
Podávanie vína odporúčam pri 7 - 9 oC
ZÍSKANÉ OCENENIA:
New York - FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE
COMPETITION
– strieborná medaila
Národný salón vín 2015
AGROVÍNO 2015 – šampión kategórie

