ŠPANĚLSKO

zaostřeno na...

Španělsko je dynamický
region. Rioja opět překvapuje
novou energií, mísí se modernější
přístupy i klasika. Tři desítky vín
v našem Grand Testu ukázaly,
že když si dáte práci s výběrem,
málokdy sáhnete vedle. A protože
Španělsko to není jenom Rioja,
vydali jsme se i na méně
probádaný jih.

ŠPANĚLSKO

Severem i jihem
s plnou skleničkou

GRAND TEST RIOJA
OD CRIANZY KE GRAND RESERVÁM

ANDALUSIE
VÍNA, KTERÁ LETÍ VZHŮRU

Text: Radana Vítková, Václav Šalda, Hannah Balaštíková
Foto: Pavel Vítek, RVV Studio
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1991. Historie je zde dlouhá, nicméně
pojďme k té novější.

„Časy se mění, ale
Rioja, to je prostě
Rioja“
Tvář regionu utvářel zejména mohutný francouzský vliv v 19. století
a nové technologie dovezené od vinařsky vyspělých sousedů, zejména
z Bordeaux, k identitě zdejší produkce
přispělo hlavně umění práce se dřevem.

Použití dubových sudů podpořilo dlouhověkost a odolnost místních červených
a vzrostla jak kvalita, tak jejich uplatnění na významných trzích, například
v Anglii. Také pozdní dopady mšičky
révokaze na místní révu dlouho odolávající nákaze přinesly výhody: Rioja svou
produkcí zásobila trhy, kde chyběla vína
ze zdecimovaných vinohradů Francie
a ostatních částí Evropy.
Ačkoli ne vždy uměli španělští vinaři
příležitosti zcela využít, přesto se Rioja
stala jedním z nejslavnějších regionů
světa, zahrnující dnes přes 15 000 pěstitelů révy s víny distribuovanými do 130
zemí světa.
Dnes region stojí na další křižovatce: mezi tradicí, vycházející z historie
a prostředí, a novým stylem, reagujícím
na moderní trendy, ať už jde o chuťové preference či chování spotřebitelů.
O styl a charakter zdejších vín, i o jejich
způsob obchodování. I v tomto směru
nás zřejmě čekají zajímavé věci, otázka
je, s jakým dopadem i na ceny. Zatím
se tedy pojďme podívat na vína, která
jsou aktuálně na trhu. Ať už jsou vyrobena v tradičním stylu, či s moderním
důrazem na výraznější ovoce a sladké
tóny dřeva, můžeme jenom potvrdit, že
je to opět nádherný zážitek.

ORIENTAČNÍ
CENA: 555 Kč

www.alifea.cz

RAMÍREZ DE LA
PISCINA
Gran Reserva 2007

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

Rioja DOCa

Rioja DOCa

Rioja Alavesa DOCa

pranillo, 20 % Grenache,
10 % Graciano
ALKOHOL: 14 %

pranillo, 10 % Cabernet
Sauvignon
ALKOHOL: 14 %

100 % Tempranillo
ALKOHOL: 14 %

Věk je znát na barvě
i vůni. Elegantní, nazrálá,
uhlazená Gran Reserva ve skvělé kondici.
Vůně prozrazuje tóny
kůže, tabáku, kořenitost
a minerálnost prostupují
i do nasládlé, dlouhé
chuti v níž dominuje
sušené a marmeládové
ovoce, eukalyptus, připečené toasty. Hladké,
sametové, živé víno se
šťavnatou nasládlou
dochutí.

Plné vyzrálé aroma,
ve vůni cítíme sušené
ovoce, kaštany, oříšky,
animální tóny, zelený
pepř. V chuti je opět
velmi pěkné –nádherně
zharmonizované lety,
přesto živé, šťavnaté,
s hezkou ovocností,
vyvážené, krásná práce
se dřevem, osobité.
Také dozvuk je dlouhý,
kořenitý se zajímavou
stopou živočišnosti.
Velmi krásné víno.

ORIENTAČNÍ
CENA: 420 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 570 Kč

ODRŮDA: 70 % Tem-

www.vicom-vino.cz
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ODRŮDA: 90 % Tem-

ODRŮDA:

COTO DE IMAS
Gran Reserva 2011
OBLAST: Španělsko,
Rioja DOCa
ODRŮDA: 100 % Tempranillo
ALKOHOL: 14 %

Krásná rubínová barva,
plná švestková vůně
s podtóny čerstvých višní, kůže, čokolády. Chuť
je příjemně čerstvá, tohle víno má ještě kam jít.
Tříslo je vyzrálé, měkké,
pěkně zakomponované
dřevo, krásná surovina.
Harmonie, síla, dlouhá
a energická dochuť,
velmi pěkné.

Mohutnějším a mladistvějším dojmem působící
Rioja. Už vůně prozrazuje sílu a intenzitu, k tradičnímu ovoci se přidává
káva; švestková povidla
doplňuje karamel, čokoláda, dřevité tóny. Chuť je
strukturovaná, vyvážená,
elegantní s dobrou kyselinou. Nadstandardní
grand reserva, dlouhá
a zapamatovatelná.

ORIENTAČNÍ
CENA: 720 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 720 Kč

www.wine-bar-cz

www.bmcbrno.cz

www.global-wines.cz
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Vinice vinařství Ontaňon

BARON DE LEY
Viňa Imas
Gran Reserva 2011

l

Přes veškerou jejich módnost a vzestup
je Rioja hlavním symbolem španělského
červeného vína. Jako první nesla už roku
1929 nejstarší označení původu, označení DO získala roku 1970, DOCa pak

Vyváženost, elegance,
síla i delikátnost. Víno již
nazrálejší jiskrné barvy,
ve vůni se prosazují vedle
ovoce tóny kávy, kůže,
čokolády, eukalyptu,
koření. Uhlazené, silné,
ale jeho kouzlo není ani
tak v síle, jako v harmonii, eleganci, délce. Plné
tělo, bylinky, příjemná
pecička v závěru. Krásná
Gran Reserva tradičního
stylu ve skvělé kondici.

l

Mezníky i křižovatky

OBLAST: Španělsko,
Rioja DOCA
ODRŮDA: Tempranillo,
Mazuello, Graciano
ALKOHOL: 13,5 %

FINCAS
DE AZABACHE
Gran Reserva 2007

l

J

edna z vůbec nejkrásnějších
vinařských oblastí světa: ze
severu i jihu obkroužená
majestátními horami, region
s obrovskou tradicí, bohatou
historií, unikátním podložím i klimatem.
Stejně jako má Francie své Bordeaux
či Burgundsko, mají Španělé Rioju.
A s ní i sametová červená vína z hroznů Tempranillo, Garnacha, ale i Graziano a Mazuelo. Nádherná odrůdová
vína i blendy, v nichž se mísí energie
s jemností elegancí, ovoce se dřevem,
šťavnatá mladistvost i věk.
Oblast v povodí řeky Rio Oja, která je
přítokem řeky Ebro, odtud název samozřejmě, procházela nejrůznějšími
fázemi vývoje, obdobím větší či menší
popularity, lepší či horší pověsti. Nicméně právem zůstává symbolem toho nejlepšího, co španělské vinařství nabízí,
a jeho hlavním pilířem i co se vinařského
dění v zemi týče, ať už si myslíte cokoli
například o oblastech jako jsou Priorat,
Ribera del Duero nebo třeba Toro.

BODEGAS NAVAJAS
Gran Reserva 2005

l
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ONTAŇON
OINOPION
Gran Reserva 2010

MIGUEL TORRES
Altós Ibericos
Reserva 2012

FINCAS
DE AZABACHE
Reserva 2013

RAMIREZ DE LA
PISCINA
Reserva 2011

ONTAŇON
Gran Reserva 2010

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

Rioja DOC

Rioja Alavesa DOCa
ODRŮDA: Tempranillo
ALKOHOL: 14,5 %

Rioja DOCa

pranillo, 30 % Graciano
ALKOHOL: 14 %

Rioja Alavesa DOCa
ODRŮDA: 100 % Tempranillo
ALKOHOL: 14,5 %

Rioja DOC

Jasná a hluboká barva,
vůně extrativní, příjemně
nasládlá, hezký dotyk
dřeva, čokoládové tóny
v souladu s povidly.“Připečený ovocný koláč“
i v chuti, vše pěkně vyvážené, vyzrálé, zakomponované, komplex koření,
bylinek. Ukázková Rioja
s pevným tříslem,
tradiční, propracovaná,
se stopou eukalyptu
v efektním dozvuku.

Barva temných třešní
s nahnědlým okrajem,
vůni dominují smolné
a cedrové tóny, pečené
ovoce, efektní komplex
koření. Trošku vyšší
alkohol, ale přesto velká
harmonie. Plná, komlexní, pěkně strukturovaná
a pikantně kořeněná
reserva s masivním,
ale příjemným tříslem
a dlouhým, minerálním
dozvukem. Pěkné.

ORIENTAČNÍ
CENA: 300 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 470 Kč

ODRŮDA: 95 % Tem-

pranillo, 5 % Graciano
ALKOHOL: 14 %
Vyrovnané, silné a zároveň jemné víno s vůní
kompotovaných třešní,
švestek, koření a bylin.
Na Gran Reservu působí
méně opulentně, zatím
mladistvě, je energické
a zároveň elegantní,
dobře strukturované,
šťavnaté. V delikátní
chuti herbální, kořenité,
zajímavé, s měkkými taniny a osobitým dlouhým
dozvukem.

ORIENTAČNÍ
CENA: 2010 Kč

Hluboká rubínová
bava, intenzivní aroma
černých třešní, čokolády, sladkého koření se
stopou pepře. Má sílu,
ale zároveň je uhlazené,
plné, ovocné, se stopou
živočišnosti. Tříslo je bohaté a vyzrálé, vyvážené
víno s vyšším alkoholem, kterého je plná
pusa, mohutné a přitom
elegantní, s dlouhou
finesou.

ORIENTAČNÍ
CENA: 440 Kč

www.global-wines.cz

www.wine4you.cz

ODRŮDA: 70 % Tem-

www.vicom-vino.cz

www.wine-bar.cz

ONTAŇON
Reserva 2010

BODEGAS NAVAJAS
Reserva 2011

OBLAST: Španělsko,
ODRŮDA: 95 % Tempranillo, 5 % Graciano
ALKOHOL: 13,5 %

OBLAST: Španělsko,
Rioja DOCa
ODRŮDA: Tempranillo,
Mazuello
ALKOHOL: 14 %

Intenzivní, jiskrná barva
tmavých třešní, ve vůni
vyzrálé a sušené ovoce,
tóny dřeva, kůže, bylinek.
Chuť je delikátní, zemitá,
s příjemně živou kyselinou a velmi pěknou
strukturou, krásně rozvíjí. Víno dlouhé, uhlazené,
s krásně zapracovaným
dřevem, osobitého
charakteru, pikantní,
vrstevnaté s kořenitým
dozvukem.

Hluboká rubínová
barva, intenzivní aroma
sušeného ovoce, černých
třešní, švestek v souhře
s jemnou toastovostí,
tóny kakaa, hezkou
stopou dřeva. Harmonická intenzivní chuť
s pikantní kořenitostí,
hezké ovoce, krásný sud,
pevné a přitom ohlazené,
dobře vyzrálé tříslo, víno
osobité, minerální, s elegantním dozvukem.

Sytá rubínová barva,
vůně čokolády, švestkové
klevely, tmavých třešní,
lesních bobulí, vanilky.
Dobře zakomponované dřevo se příjemně
prosazuje i v chuti,
která kontruje pěkným
komplexem ovoce. Nic
neruší, vše je hezky
sladěné, lehká zakouřenost, pevné tříslo, to vše
se mísí i v sebevědomém
delším dozvuku.

ORIENTAČNÍ
CENA: 950 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 540 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 290 Kč

OBLAST: Španělsko,
ODRŮDA: 95 % Tempranillo, 5 % Graciano
ALKOHOL: 13,5 %

www.wine4you.cz

Rioja DOC

www.wine4you.cz

www.alifea.cz

FINCA LA
EMPERATRIZ
Reserva 2012

BODEGAS OBALO
La Tarara Tinto
Crianza 2015

COELUS
Reserva 2012

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

Rioja DOC

Rioja DOCa

ODRŮDA: Tempranillo,

Graciano, Garnacha,
Viura
ALKOHOL: 14 %
Jiskrná a sytá rubínová barva, vůně hořké
čokolády, vanilky,
černých a červených
zahradních bobulí, mírně
zakouřená, se stopou
karamelu. Také chuť je
ovocná, višně v čokoládě,
dobře zakomponované
dřevo, příjemná kyselina
i vyzrálé tříslo. Elegantní,
vyvážené víno zajímavého modernějšího stylu,
intenzivní a dlouhé.

ORIENTAČNÍ
CENA: 530 Kč

www.petrus-vino.cz

Rioja DOC

ODRŮDA: 100 % Tem-

pranilo

ALKOHOL: 14,5 %

Barva je jasná, sytě rubínová. Ve vůni převládají
povidla, pečené švestky,
marmeládové tóny, višně
v čokoládě... Všeho je tu
hodně. Plné tělo, kompletní, výrazné. Hřejivá
a „nabušená“ crianza
s vyšším alkoholem,
zajímavou živočišností,
pěkně zakomponovaným
sudem, ale i pikantní
pepřovitostí. Tříslo je
sametové, kyselina
pikantní, dozvuk dlouhý,
šmrncovní víno.

ORIENTAČNÍ
CENA: 300 Kč

OBLAST: Španělsko,
ODRŮDA: 100 % Tem-

pranillo

ALKOHOL: 14 %

Hluboká barva tmavých
třešní. Vedle typického
červeného a černého zahradního ovoce zaujmou
ve vůni herbální tóny,
ale i rozvařené švestky,
koření, jemná stopa
balsamica i animálních
tónů. Také chuť působí
nazrálejším dojmem;
harmonie pečeného
ovoce, dřeva, kořenitosti.
Dobrá kyselina, dlouhé
a zajímavé.

ORIENTAČNÍ
CENA: 600 Kč

www.labotella.cz

www.foltynwine.cz
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RIOJA ŠPANĚLSKO GRAND TEST
FAUSTINO 1
Gran Reserva 2005

LUIS CAŇAS
Reserva 2012

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,
Rioja DOCa
ODRŮDA: 95 % Tempranillo, 5 % Graciano
ALKOHOL: 14,5 %

Rioja DOC

ODRŮDA: 85 % Tempranilo, 10 Graciano, 5 %
Mazuelo
ALKOHOL: 13,5 %
Barva tmavých třešní,
vůně je ovocná, marmeládová, lehce oxidativní
tóny, sladké koření se
mísí s bylinkami, příjemná toustovost, stopy
kůže. Již pěkně vyzrálé
víno v plné síle, chuť je
kulatá, zharmonizovaná,
dřevo v hezké souhře
s ostatními složkami,
ohlazené, ale výrazné
tříslo.

Granátově třešňová
barva, aroma bylinek,
červeného rybízu, kávy,
intenzivní a příjemně
likérová vůně s lehkou
stopou kouře. V energické chuti se snoubí vyzrálé ovoce, káva, bylinky,
šťavnatá kyselina. Tříslo
je ještě mohutné, ačkoli
jde již o nazrálejší víno,
působí mladě, s potenciálem ještě se krásně dál
rozvíjet.

ORIENTAČNÍ
CENA: 470 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 400 Kč

www.unitedbrands.cz

www.edelikatesy.cz

RIOJA ŠPANĚLSKO GRAND TEST

MIGUEL TORRES
Altos Ibéricos Crianza
Tempranillo 2015

BARON DE LEY
Reserva 2014

ODRŮDA: Tempranillo
ALKOHOL: 14,5 %

OBLAST: Španělsko,
Rioja Baja, DOCa
ODRŮDA: 100 % Tempranillo
ALKOHOL: 13,5 %

Sytá barva tmavých
třešní; pěkné tmavé
ovoce se v souhře s kávovými, kořenitým tóny
a lehkou zakouřeností
prosazuje i ve vůni. Také
chuť je šťavnatě ovocná
s nevtíravým dotykem
sudu, tabáku. Tříslo je
vyzrálé a sametové, tělo
střední. Pěkně udělané
víno se středně dlouhou
dochutí.

Typický rubín na pohled,
vůně pečených švestek,
ovocného koláče, lesních
bobulí, karamelu, koření.
Také chuť je komplexní, ovocná složka
v harmonii se dřevem,
velmi příjemná reserva
s měkkými taniny, trochu
nižší kyselinkou, přesto
šťavnaté, intenzivní, doznívající na patře jemné
a s elegancí.

ORIENTAČNÍ
CENA: 265 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 340 Kč

OBLAST: Španělsko,
Rioja DOC

www.global-wines.cz

www.global-wines.cz

BODEGAS CICERÓN
Larrades
Reserva 2010

FINCAS DE
AZABACHE
Crianza 2015

COTO DE IMAZ
Reserva 2012

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,
Rioja DOC

Rioja DOC

ODRŮDA: 70 % Tem-

pranillo, 20 % Graciano,
10 % Mazuelo
ALKOHOL: 13,5 %
Jasná barva vyzrálých
tmavých třešní, bylinné
tóny, višně v čokoládě, ostružiny, moruše
v intenzivní a povzbudivé
vůni, doplněné zemitými
tóny a příjemnou stopou
dřeva. I chuť je šťavnatá,
s vyšším tříslem, dobrou
kyselinkou i ovocností,
podtrženou dřevitými
tóny. Finále je delší, čerstvé s hezkou ovocnou
stopou na patře.

ORIENTAČNÍ
CENA: 390 Kč

Rioja DOC

ODRŮDA: 100 % Gar-

nacha

ALKOHOL: 14 %

Nádherná rubínová
barva, vůně tmavých
třešní, lesních bobulí, švestek, ovocných
povidel. Také v chuti
harmonické; tělnaté,
vrstevnaté, propracované
s pěkně zakomponovaným dřevem. Malinko
vyšší alkohol, ale krásná
šťavnatá kyselinka podtrhující ovocnost. Dochuť
je elegantní, dlouze
setrvává na patře.

ORIENTAČNÍ
CENA: 340 Kč

ODRŮDA: Tempranillo
ALKOHOL: 13,5 %

Tmavé ovoce v intenzivní barvě, vůni
i chuti. Na nose nejprve
uzavřenější, ale pak se
pěkně otevírá. Kasická
Rioja, v níž komplex
lesních bobulí, čokolády,
černorybízového likéru
doplňuje příjemná zemitost. Mírně vystupující
alkohol i kyselinka, ale
plná struktura, hezká
extraktivnost, pěkné tělo.

ORIENTAČNÍ
CENA: 405 Kč

www.bmcbrno.cz

COELUS
Crianza 2014

VIVANCO
Reserva 2010

TOBELOS
Crianza 2015

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

Rioja DOC

Rioja DOC

OBLAST: Španělsko,
Rioja DOCa
ODRŮDA: Tempranillo
ALKOHOL: 13,5 %

ODRŮDA: 100 % Tem-

pranillo

ALKOHOL: 14 %

Zajímavě parfémované
víno jiskrné rubínové
barvy s vůní moruší,
černého rybízu, hezkým
dotykem lékořice, kávy,
čokolády. Také v ústech
navazuje sametová
delikátní chuť. Středně
plné tělo, čistý komplex
ovoce, koření; crianza
spíše jemnějšího stylu,
s dlouhým závěrem
a velkou elegancí.

ORIENTAČNÍ
CENA: 300 Kč

www.labotella.cz

www.vicom-vino.cz

ODRŮDA: 90 % Tempranillo, 10 % Graciano
ALKOHOL: 14 %
Tmavé třešně a višně
v barvě i vůni, na nose se
přidávají i bezovo-rybízové tóny, bylinky, cassis.
Zpočátku ve vůni vystupuje alkohol, postupně
se aroma harmonizuje.
V chuti se mísí typický
komplex ovoce s herbálností, dřevitými tóny,
karamelem. Tříslo je
vyzrálé a hladké, dozvuk
šťavnatý a středně
dlouhý.

ORIENTAČNÍ
CENA: 450 Kč

Čistá rubínová barva,
vůně tmavého ovoce
v souhře se dřevem,
bylinkami, animálními tóny, zprvu mírně
vystupuje alkohol. Také
chuť je mohutná, hřejivá,
s výraznými, ale sametovými taniny, příjemným
komplexem lesního
ovoce, čokolády, zároveň
čerstvá a jemně kořenitá
s dlouhou svěží finesou.

ORIENTAČNÍ
CENA: 370 Kč

www.petrus-vino.cz

www.adveal.cz

www.finewine.cz
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RIOJA ŠPANĚLSKO GRAND TEST

Hluboká a intenzivní
rubínová barva, na nose
nejprve nastoupí červené
ovoce, přidávají se černé
plody, vanilka a ušlechtilé dřevo. Klasické,
mohutné, velmi pěkně
strukturované víno čistého stylu a v moc pěkné
kondici, které potěší
živostí i hloubkou. Právě
nyní výborně připravené
k pití.

ORIENTAČNÍ
CENA: 340 Kč

www.wine4you.cz

EL COTO
Crianza 2015

CARLOS SERRES
Crianza 2015

OBLAST: Španělsko,
Rioja Alavesa DOCa
ODRŮDA: 100 % Tempranillo
ALKOHOL: 14 %

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

OBLAST: Španělsko,

Rioja Alta DOCa
ODRŮDA: Tempranillo,
Mazuelo
ALKOHOL: 13,5 %

Rioja DOC

Rioja Alta DOCa
ODRŮDA: 100 % Tempranillo
ALKOHOL: 13,5 %

Rioja Alta DO
ODRŮDA: 100 % Tempranillo
ALKOHOL: 13,5 %

Rioja DOCa

Zajímavá Rioja moderního stylu. Vůně je výrazně
ovocná v souhře se zřetelnými tóny vanilky, pečenými švestkami, kakaem, višněmi v čokoládě.
Víno tělnaté, poměrně
mohutné, sebevědomé,
s výraznější stopou dřeva
a zároveň příjemnou
ovocností. Všeho je tu
možná na crianzu až
moc, ale pěkné, dlouhé,
osobité víno.

Tmavé ovoce v barvě,
vůni, chuti, k němu se
přidává ušlechtilé dřevo,
sladké koření. Příjemná
reserva spíše modernějšího stylu s velkým
podílem dřeva, která
prozrazuje dobrou
surovinu, je poměrně
mohutná, intenzivní, ale
s o něco menší harmonií. Výrazná kyselinka
i tříslo, víno drsnější se
středně dlouhou, pikantní dochutí.

Víno zářivé purpurové
barvy, na nose upoutá
červené ovoce, třešně,
višně, kouřové až uzené
tóny, lehká animálnost.
V chuti je příjemně vybalancované, s vyzrálým
tříslem, šťavnaté, s dobrou kyselinou, osvěžující,
středně plné v těle. Už
mírně nazrálý vzorek,
dobře zharmonizovaný,
s delikátní, dlouhou
dochutí.

Jiskrná a intenzivní
granátová barva, víno
s bohatým komplexem
ovoce ve vůni i v chuti.
Aroma zprvu trochu
víc dřevité, ale brzy se
vůně pěkně harmonizuje
a ve sklence se rozvíjí
do sametových tónů
červených peckovin. Tělo
střední; trošku tvrdší, ale
šťavnaté tříslo, pikantní
kyselinka. Hezké, příjemně pitelné.

Svěží a příjemná crianza
rubínové barvy s fialovými odlesky, ve vůni i chuti
vyniká čerstvé červené
a černé ovoce. Chuť
je typická, byť trošku
řidší, s vyšší kyselinkou,
zato pikantní, s lehkou
stopou dřeva. Alkohol je
dobře zakomponovaný.
Šťavnaté víno, s dotykem bylinek a ovocitým
dozvukem.

ORIENTAČNÍ
CENA: 300 Kč

ORIENTAČNÍ
CENA: 270 Kč

www.adveal.cz

2 018

2 018

Intenzivní granátová
barva, už vůně prozrazuje výraznou a mohutnější
crianzu plnou ovoce, tělnatou, robustní, s lehce
vystupujícím alkoholem,
ale dobře vyváženou,
s pevným tělem a hezkou harmonií. Ovoce
doplňuje sladké, koření,
vanilka, kávové tóny,
čokoláda, dřevo je dobře
zakomponované, finále
intenzivní.

ORIENTAČNÍ
CENA: 280 Kč

www.alifea.cz

2 018

2 018

www.wine-bar-cz
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ORIENTAČNÍ
CENA: 210 Kč
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ODRŮDA: 90 % Tem-

pranillo, 10 % Graciano
ALKOHOL: 14 %

ORIENTAČNÍ
CENA: 300 Kč

www.adveal.cz
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www.bmcbrno.cz
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ODRŮDA: 85 % Tem-

pranillo, 15 % Garnacha
ALKOHOL: 13,5 %

ORIENTAČNÍ
CENA: 200 Kč

86

ví
no & sty

Závěr
Velmi pohodové a vyrovnané hodnocení, krásná vína, překvapivá bodová
shoda, tak by se dala popsat degustace červených vín ze slavné španělské oblasti Rioja v kategoriích
Crianza, Reserva a Gran Reserva.
Celkem jsme podrobili redakčnímu
testu třiatřicet vzorků, z toho jeden
v kategorii Reserv byl vyřazen pro
chybu. Všechna ostatní vína, ať už
tradičního, či moderního stylu přinesla nejen velmi pěkný degustační
zážitek, ale i další ověření známého
faktu, že sáhnout po vínu od dobrého výrobce z této slavné španělské
oblasti je sázka na jistotu, a to bez
ohledu na kvalitu ročníku, ačkoli
samozřejmě i ta zde hraje výraznou
roli. Rozhodně bylo velmi příjemné pracovat s tolika víny s kvalitou
nad 90 bodů a to nejen v té nejvyšší
kategorii.

nah Balaštíková (degustátorka Cape
Wine Academy), sommelier Lukáš
Benda (WSET Advanced), sommelier Milan Rusnák, Petr Mikeska
(dovozce WSET Diploma), šéfredaktorka V&S Radana Vítková (WSET
Advanced)
KDE? Vína jsme hodnotili ve slepé
degustaci v degustační místnosti
kamenné prodejny společnosti Global Wines v Karlíně na Sokolovské
ulici. Vína byla otevřena 2 hodiny
(Reservy 3 a Gran Reservy 4 hodiny)
před degustací.

CO? Červená vína z oblasti Rioja DOCa v kategoriích Crianza
(11 vzorků), Reserva (14 vzorků)
a Gran Reserva (8 vzorků)

l

pranillo, 10 % Garnacha
ALKOHOL: 14 %

VIVANCO
Crianza 2013

l

ODRŮDA: 90 % Tem-

CARLOS SERRES
Reserva 2012

l

Rioja DOC

BODEGAS NAVAJAS
Crianza Tinto 2013

l

OBLAST: Španělsko,

RAMÍREZ DE LA
PISCINA
Crianza 2014

l

ONTAŇON
Crianza 2015

RIOJA ŠPANĚLSKO GRAND TEST

KDO? Štěpán Mlejnek (dovozce
a degustátor, WSET Diploma), Han-

PRO OSVĚŽENÍ PAMĚTI:
• CRIANZA Tato vína zrají nejméně dva roky, ale v sudu minimálně
šest měsíců, což je zákonem stanovená doba. Většinou ji však výrobci
překračují. Zpravidla používají americké barikové sudy, ale i francouzské.
• RESERVA – Podobně jako jinde na světě se i zde reserva vyrábí jen
v lepších ročnících. Červená vína zrají nejméně tři roky a to zpravidla
minimálně rok v dubovém sudu, zbytek na lahvi.
• GRAN RESERVA – Špička produkce, vína jen z výjimečných
ročníků, určená k dlouhodobému uložení. Zrají minimálně dva roky
v sudech a tři roky v lahvích, ale ti z nejtradičnějších výrobců je do
prodeje zpravidla uvolňují ještě mnohem později.
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