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Vybíráme z nabídky růžových vín 

TOHLE JE NAŠE ROSÉ

Iva Šantavá
technolog výroby vinařství Blatel

Zweigeltrebe rosé 2012
Víno světle lososové barvy
s jemnou vůní malin a drob-
ného bobulového ovoce.
Ovocnost přechází v chuť to-
hoto vína. Svěžest mu dodá-

vá velmi příjemná kyselinka. Víno je vhodné ke gri-
lovaným jídlům, drůbeži a sýrům, na osvěžení

v letních dnech. U Zweigeltrebe
rosé můžeme ocenit jemnost
ovocného aroma. Víno ocení spí-
še milovníci suchých lehkých vín.

Merlot rosé 2012
Víno z Uherského Ostrohu je loso-
sové barvy s intenzivní ovocnou
vůní jahod, bobulového ovoce do-
plněné jemnou vůní šípku a smetany. Dominující
aroma vína přechází také v chuť, která je doplněna
pikantní kyselinkou dodávající tomuto vínu svěžest
a harmonii. Toto víno je vhodné ke grilovaným jíd-
lům, rybám, drůbeži, velmi příjemné je k ovocným 
salátům k bowli. Je vyhledáváno spíše milovníky 
vín sladších.

Lubomír Tichý
enolog Vinařské školy Valtice

Grapes Pink 2011
Cílená kupáž odrůd Frankovky
a Modrý Portugal v poměru
50:50. Jiskrná malinovo –
růžová barva. Vůně jahodové
marmelády a malin, v chuti

svěží, pobízející k dalšímu ochutnání. Vinařská trať
Pod Reistnou. Vinařská škola vyrábí víno z hroznů
vypěstovaných ve vlastních vinicích, které se

rozprostírají pouze v katastru
města Valtice. Roční produkce je
50 000 lahví. 

Zweigeltrebe – klaret 2011
Zlatě písková barva s růžovými odlesky. Plné,
extraktivní víno, vyznačující se ovocnou vůní
a chutí. Komplexní s osobitým výrazem. Víno
dostalo zlatou medaili Víno Bojnice 2012,
bronzovou medaili Král vín ČR 2012, stříbrnou
medaili Mikulovská podoblast 2012. Moderní
technologie zpracování hroznů, spolu s dlouholetou
tradicí a citlivým přístupem při výrobě, vytváří
nezaměnitelný charakter tohoto vína z Valtic,
hlavního města vína.

Jan Stávek
sběratel ocenění a vinař z Němčiček

Rosé Nad Zahrady 2012
Víno vyrobené z optimálně vy-
zrálých hroznů odrůdy Merlot.
Po šetrném podrcení hroznů
následovala 24hodinová mace-
race při teplotě 6 °C, která do-

volila uvolnit velmi kvalitní intenzivní ovocné aroma
ze slupek hroznů. Ve vůni, která není jednoduchá,
ale komplexní, tedy můžete postřehnout aroma les-
ních jahod, citrusového ovoce, především růžového

grepu nebo pomela, ale také pupeny
černého rybízu nebo pomletý mák.

Rosé Růžený 2012

Rosé Růžený bylo už třetím rokem vybráno vinaři
regionu jako reprezentativní víno nesoucí prestižní
označení VOC Modré Hory. Rosé Růžený 2011 
bylo dokonce vybráno do Národního salonu vín jako
nejlepší rosé ČR. Aroma vína je velmi komplexní,
intenzivně voní po červeném zahradním ovoci,
především kyselých třešních, s doplňujícími
jahodovými, rybízovými a mléčnými tóny. 
Při vyšších teplotách je víno možné konzumovat 
ke grilovaným specialitám.

Petr Drozd
sklepmistr Křížového sklepa v Přímětcích

Znovín, Cabernet Sauvignon
rosé, jakostní 2012
Toto rosé navnadí již líbivou ko-
rálově růžovou barvou. Ve vůni
zaujmou atraktivní tóny po ma-
linách či jahodách. Na jazyku

oceníte dokonalou čistotu a svěžest projevu, jakož
i svůdnou nasládlost zbytkového cukru. Bylo vyrobe-
no z hroznů jakostní vyzrálosti, víno je tedy svěžejší,
pikantnější, rozvernější. Hrozny byly sklizeny na vini-

cích hustopečského regionu (spa-
dá pod velkopavlovickou vinařskou 
podoblast). 

Znovín, Cabernet Sauvignon rosé,
pozdní sběr 2012
Již atraktivní meruňková barva navnadí a následně
bohatá vůně tropického ovoce a citrusů nenechá na
pochybách, že se s tímto vínem určitě nebudete nu-
dit. V chuti oceníte lehce exotický projev po mangu
nebo růžovém grepu. Příjemný senzorický zážitek
pečetí dokonalá harmonie líbivého zbytkového cukru
a svěží kyseliny. Víno je velmi bohaté jak po stránce
aromatické i chuťové, ušlechtilejší, noblesnější.

Oslovili jsme čtyři odborníky napříč vinař-
ským průmyslem, aby nám představili dva
vzorky růžových vín, které považují za výji-
mečné. Máte jedinečnou možnost přečíst
si hodnocení uznávaných vinařů a enologů
a nechat se inspirovat pro svou vinotéku.
Nabídněte v horkých letních dnech svým
hostům to nejlepší z trhu.


