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Dva dny s vinařstvím
Prinz Salm
Dalším ze zástupců prestižních světových vinařství, která do Prahy nedávno
zavítala, bylo slavné německé vinařství Prinz Salm. Společnost ALIFEA, která
vína Prinz Salm do České republiky dováží, uspořádala pro milovníky rieslingů
i dalších německých vín hned dva večery, během kterých bylo možné ochutnat
téměř celou produkci vinařství, jak během skvělé degustační večeře v Nejen
Bistru, tak při řízené degustaci v degustačních prostorách společnosti ALIFEA.

V

inařství Prinz Salm sídlí v oblasti Nahe a je to nejstarší německé rodinné vinařství, které
nepřetržitě funguje již přibližně 800 let.
Aktuálně ho řídí Felix Prinz zu Salm,
který je dvaatřicátou generací, jež vede
rodinný vinařský podnik.
Princ Felix vystudoval enologii v Geisenheimu a je odpovědný za vinice a víno,
zatímco jeho bratr princ Constantine má
na starosti marketing a prodej. Oba mají
hluboký vztah k přírodě a i díky tomu jsou
jejich strmé, jižně orientované vinice obhospodařovány v organickém režimu. Používají pouze ručně sbírané a tříděné hrozny
a spoléhají na klasické vinaření s využitím
moderních technologií. Za zmínku stojí
jejich sklepy vytesané do zelené břidlice,
které skvěle udržují konstantní teplotu.
Vinařství Prinz Salm je členem VDP, pracuje na přibližně 18 ha vinic a vedle Rieslingu, který je vysázen na asi 75 % jejich
vinic, se věnuje také Pinotu Noir, Pinotu
Blanc, Pinotu Gris, Merlotu a Scheurebe.
První večer, který s tímto vinařstvím společnost ALIFEA uspořádala, byl ve znamení
degustační večeře v trendy karlínském podniku Nejen Bistro. Jako welcome drink zde
posloužil velmi svěží, čistý a příjemný sekt
La Princesa rosé Brut NV, vyrobený tradiční
metodou z hroznů Pinot Noir a Merlot. Prvním předkrmem byl sleď, kysaná zelenina
a rybí majonéza a k němu se skvěle hodil
čistý, stylový a krásně pitelný Riesling trocken 2020. Velmi elegantní Weissburgunder
2020 se pak výborně snoubil s druhým předkrmem v podobě tataráku z hovězího srdce
s morkem, křenem a syrovátkou.
Jako hlavní chod byl servírován striploin s cuketou, rajčetem a miso omáč34 | WINE & Degustation

026-35_Degustation.indd 34

16.11.2021 1:14:08

bylo mimořádně komplexní víno, nicméně
následující ročník 2015 ho překonal svou
mohutností, nazrálostí a vrstevnatou chutí
i délkou. Pro mne osobně určitě nejlepší
víno v aktuálně představené nabídce vinařství. Ročník 2013 pak potěšil svým krásně nazrálým projevem. Dokonalý a velmi
stylový byl i Kirchberg Riesling GG 2017,
který však vzápětí opět překonalo stejné
víno z ročníku 2015, i když rozdíl nebyl
tak výrazný jako v případě předchozího
Felseneck Riesling.
Vinařství Prinz Salm patří právem mezi
nejslavnější rodinná vinařství v Německu
a je dnes nutné ho vnímat jako vinařskou
legendu. I když jeho současný tým je velmi mladý a otevřený novým trendům.
Te xt: M ic ha l Šet ka
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kou. Skvělý a nápaditý pokrm perfektně
doplnil mohutný a velmi minerální Vom
Roten Schiefer Riesling 2018. A perfektní kombinací byl i dezert v podobě
pivního sýra, sušeného žloutku, mandlového prachu a bylinek s velmi komplexním vínem Dalberger Ritterhölle
Riesling trocken VDP. Erste Lage 2016.
Nápaditá moderní gastronomie ve špičkovém provedení a vynikající vína
od Prinz Salm byla zárukou skvělého
večera i ukázkou toho, jak univerzálně
využitelná jsou německá vína i k složitějším chuťovým kreacím nápaditých
šéfkuchařů a také že německá vína neznamenají jen skvělé rieslingy.
Druhý večer ve smíchovském sídle společnosti ALIFEA pak ale byl právě již řízenou
degustací opravdu pestrého portfolia rieslingů z vinařství Prinz Salm. Po Riesling
trocken 2020, představeném již během
večeře, následovalo srovnání Grünschiefer
Riesling z ročníků 2014 a 2020. Ve víně
z ročníku 2020 dominovaly jemné ovocné
a květinové tóny a bylo jasné, že toto víno
má svůj vrchol ještě daleko před sebou.
Ročník 2014 byl naproti tomu nádherně
vyzrálý a minerální, s typickým terciárním
projevem. Ochutnali jsme i tři ročníky vína
Vom Roten Schiefer Riesling, a to 2018,
2019 a 2020. Velmi typická vína ukázala, jak umí rieslingy z těchto vinic skvěle
zrát i jak si drží svůj typický charakter.
Skutečný koncert rieslingů nás však stále
ještě čekal. Felseneck Riesling GG 2016
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