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b.wine
• Hanka a Pavel 

• Jsme dodavatelé vína s přesahem 
do gastronomie 

• Pavel je šéfkuchař se zkušeností ze 
Zlaté Prahy, který se učil u 
gastronomické ikony Pierre 
Koffmanna 

• Naši jedinečnost proto spatřujeme v 
našich službách, díky kterým umíme 
být pro naše klienty smysluplnými 
partnery



ADAM PINDOR

• Manažer Restaurace Mincovna a 
hlavní sommeliér Restaurace 
Mincovna, Tiskárna a U Tellerů 

• Certifikovaný sommeliér Asociace 
Sommeliérů ČR 

• Aktivní sommeliér od roku 2011 

• Hlavní záběr na Rakousko - Uhersko, 
popřípadě střední Evropu stejně 
jako my v b.wine



SOMMELIÉRSKÝ KURZ ČÁST 2

DRUHÁ ČÁST 

1. Nejdůležitější Evropské 
vinařské velmoci a „Nový svět“ 

2. Snoubení vín s pokrmy „wine 
pairing“



PRODUKCE VÍNA VE SVĚTĚ



EXTRÉMY
LOTYŠSKO 

• Sabile (Sabiles Vinakalns) o 
rozloze 1,5 ha uvádí 
Guinessova kniha rekordů jako 
nejsevernější vinohrad světa 

• Flen ve Švédsku, Otepää v 
Estonsku a Horten v Norsku 
leží ještě severněji 

NOVÝ ZÉLAND 

• V oblasti Central Otago zde 
nalezneme vinařství Weston Winery, 
které je zapsané v Guinesově knize 
rekordů jako to nejjižnější na světě 



EXTRÉMY
NEJVÝŠE POLOŽENÁ VINICE SVĚTA 

• Vinici Altura Máxima najdete v 
nadmořské výšce neuvěřitelných 3111 
metrů nad mořem. Vlastní ji vinařství 
Bodega Colomé z oblasti Alta v 
severozápadní Argentině. Založeno bylo 
roku 1831 rodinou Isamendi, která 
vinařství řídila dlouhých 170 let. 

• Nový rekord, a poprvé je zapsán v 
Guinnessově knize, má hodnotu 3563 
metrů a vinice se nachází… v Tibetu! 

• Pokud jde o evropské vinice, tak tam 
se za rekordmany často uvádí 
Švýcarsko s vinicemi okolo 1200 
metrů nad mořem, ale ve 
skutečnosti rekord drží Kypr s hned 
několika vinicemi ve výšce 1400+ 
metrů. 



SVĚTOVÁ PRODUKCE

Italy France Spain United States Australia Argentina China South Africa Chile Germany



TERROIR
Samotný pojem pochází z Francie a velmi jednoduše řečeno se jím označuje „celé 
přirozené prostředí rostlin, v němž rostou“ (Johnson a Robinsonová 2008, s. 26) či „ucelený 
ekosystém vinice“ (Pavloušek a Burešová 2015, s. 34).  

Podrobněji jde o soubor podmínek zahrnující geologické podloží vinic: 

• půdu 
• teplotu 
• srážky 
• orientaci a sklonitost svahů 
• nadmořskou výšku 
• okolní flóru i faunu (tedy celkové mikroklima či jakýsi genius loci).  

Na přibližně těchto složkách se shoduje řada autorů, např. Johnson a Robinsonová (2008), 
Pavloušek a Burešová (2015) nebo Simonová (2013). Robinson (1995) říká: „základní zásadou 
při vymezování pojmu terroir je to, že všechny jeho složky nebo součásti jsou dány  
jen a pouze přírodou“ (cit. podle Hlušek a kol. 2015, s. 138). 
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TERROIR
LAMPÍŘ A RUBEŠOVÁ (2018) ČI MICHLOVSKÝ 

(2014). BALÍK A STÁVEK (2017, s. 375) ŘÍKAJÍ 
PŘÍMO: 

 „Je třeba si ovšem uvědomit, že se nejedná 
pouze o přírodní faktory (půda, geologické 
podloží, klima, krajina), které ovlivňují terroir, 
ale také o faktor lidský (odrůda, hustota a 
systém výsadby, agrotechnika, hnojení, věk 
vinice a především enologické postupy při 
zpracování hroznů), jenž má v poslední době, 
vzhledem k lidské potřebě vše řídit, stále větší 
význam.“.



ZATŘIĎOVÁNÍ VÍN, APELAČNÍ SYSTÉM

Tak, jak z Francie pochází samotný pojem TERROIR, pochází z Francie i 
způsob zatřiďování vín, který je na terroiru postaven – tzv. románský způsob, 

u nás nazývaný také jako apelační systém.  

Filozofie tohoto zatřiďování říká, že místo původu hroznů dává vínům 
jedinečný a nezaměnitelný charakter. Ve Francii tento systém funguje pod 

zkratkou AOP (dříve AOC), v Itálii pod zkratkami DOC a DOCG... 



VEDENÍ RÉVY VINNÉ
Nízké vedení 

Vedení na hlavu 
Gobelet 

Nízké kordóny 
Střední vedení 

Rýnsko-hessenské vedení (s 
Guyotovým způsobem řezu) 

Kordón Royat 
Vysoké vedení 

Moserovo vedení 
Srdcový řez 

Vodorovný kordón - Záclona 
Svislý kordón - Vertiko 

Sylvoz 
Trevírské vedení 

Pergoly 

ŘEZ NA JEDEN TAŽEŇ 
plus záložní čípek s dvěma očky

ŘEZ NA JEDEN TAŽEŇ 
keř po vyvázání tažně

KEŘ RÉVY PŘED ŘEZEM

ZIMNÍ ŘEZ

ZIMNÍ ŘEZ STEJNÉHO KEŘE NÁSLEDUJÍCÍ ZIMU



STARÝ KONTINENT - EVROPA A JEJÍ 
DOMINANTNÍ ODRŮDY

FRANCIE 
Klasifikace: Vin de Table, Vin de Pays 

(nově IGP), AOC (Appellation d’ 
Origine Contrôlée) (nově AOP), 

Premier Cru, Grand Cru 



FRANCIE

ALSACE 
Odrůdy: Pinot gris, Pinot blanc, 

Sylvaner, Gewurtztraminer, Riesling, 
Pinot noir, Muscat 

( 51 Grand Cru) 
Podloží: granit, břidlice, slín, pískovec, 

vápenec 
Crémant d´Alsace



ALSACE



FRANCIE

VAL de LOIRE 
Odrůdy: Sauvignon blanc – Sancerre 

a Pouilly Fumé, Chenin blanc, 
Cabernet Franc 

(70 apelací) 
Podloží: křemík, pazourek 





SILEX - SANCERRE



       FRANCIE

CHAMPAGNE 
Odrůdy: Chardonnay, Pinot noir, 

Pinot Meunieur, Pinot blanc 
Podloží: křída 

AOP -1er cru – Grand cru 



KRUG CLOS D ´ABONNAY





FRANCIE

CHABLIS 
Odrůdy: Chardonnay 

Podloží: Kimeridžský vápenec 

Petit Chablis AOP – AOP -1er cru – 
Grand cru 



CHABLIS



            FRANCIE

BOURGOGNE 
Odrůdy: Chardonnay, Pinot noir, 

Pinot Blanc, Aligoté 
Chardonnay: Montrachet, Mersault  
Pinot noir: La Tache, Richebourg, 

Romanée-Conti 
Podloží: Jíl, křída, opuka 

AOP - 1er cru – grand cru 



PULIGNY - MONTRACHET



            FRANCIE
BORDEAUX - LEVÝ BŘEH 

Odrůdy: Cabernet sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit verdot, Merlot, 

Sauvignon blanc, Semillion 
Podloží: kamenité – štěrkové 

Premier cru (anglicky označovné jako 
First growth): 5 chateaux 

Deuxième cru (anglicky Second 
growth): 14 chateaux 

Troisièmes cru (anglicky Third 
growth): 14 chateaux 

Quatrièmes cru (anglicky Fourth 
growth): 10 chateaux 

Cinquième cru (anglicky Fifth 
growth): 18 chateaux



CÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD



           FRANCIE

BORDEAUX - PRAVÝ BŘEH 

Odrůdy: Merlot, Cabernet sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit verdot 

Podloží: Jílovité s obsahem vápence 
St.-Émilion klasifikace 

Premiers grands crus classé A 
Premiers grands crus classé B 

Grands crus classé



CHÂTEAU CHEVAL BLANC



                  FRANCIE

VAL de RHONE 
Odrůdy: Syrah, Grenache, Mourvedre, 

Viognier 
Severní Rhona: Cote Rotie, Condrieu 
Podloží: břidlice, železitá, jíl, křemík, 

vápenec  
Jížní Rhona: Chateauneuf du Pape, 

Gigondas, Tavel 
Podloží: převážně kamenitá - oblázky





VAL de RHONE



FRANCIE

LANGUEDOC ROUSSILLON A 
PROVENCE 

Odrůdy: Syrah, Grenache, Mourvedre 
Podloží: vápencové, pískovcové



LANGUEDOC ROUSSILLON



                                   NĚMECKO
Členění německých vín – VDP (Nové) 

1) Grosse Gewächse 
- vína z nejlepších poloh vybraných viničních tratí 

2) Lagenweine 
- vína původem z klasifikovaných viničních tratí 

3) Gutsweine 
základní vína každého vinařství, ovšem vysoké úrovně 

Qualitätswein mit Prädikat 
- jakostní víno s přívlastkem 

a) Kabinett 
b) Spätslese (pozdní sběr) 
c) Auslese (výběr z hroznů) 

d) Beerenauslese (výběr z bobulí) 
e) Trockenbeerenauslese (výběr ze seschlých bobulí, 

napadená ušlechtilou plísní Botrytis cinerea) 
f) Eiswein (ledové víno) 

OBSAH ZBYTKOVÉHO CUKRU 
1) Trocken – suché s obsahem zbytkového cukru do 9 

g/l 
2) Halbtrocken – polosuché s obsahem do 18 g/l 

3) Feinherb – polosladké bez udání hranice zbytkového 
cukru 

4) v případě že u přívlastků Kabinett, Spätslese a 
Auslese není uvedeno jeden z těchto přívlastků, pak se 

jedná o víno sladké



NĚMECKO

MOSEL 
Odrůdy: Riesling 
Podloží: Břidlice 

Egon Müller, Scharzhofberger 
Trockenbeerenauslese Riesling 2011, 

Mosel, Německo, Cena: 181 000 Kč







RAKOUSKO - KVALIFIKACE VÍNA
TAFELSWEIN 

označení pro stolní vína 

LANDWEIN 
označení pro zemská vína 

QUALITÄTSWEIN  
označení pro jakostní vína 

KABINET 
označení pro kabinetní vína 

PRÄDIKATSWEIN 
označení pro víno s přívlastkem



SPÄTLESE 
jsou vína pozdního sběru ze zcela zralých hroznů o 

cukernatosti 19 °KMW. 

AUSLESE 
jsou vína z výběru hroznů pozdního sběru o 

cukernatosti  21 °KMW. 

BEERENAUSLESE/ BA  
jsou vína typu výběru z bobulí (vína z přezrálých 

hroznů nebo z hroznů napadených ušlechtilou plísní 
Botrytis cinerea) o cukernatosti 25 °KMW. 

AUSBRUCH 
jsou vína vyrobená z hroznů napadených ušlechtilou 

plísní Botrytis cinerea nebo ze suchých přezrálých 
hroznů o cukernatosti  27 °KMW. 

TROCKENBEERENAUSLESE / TBA  
jsou vína výběru z cibéb (ze suchých hroznů) na keřích 

napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea o 
cukernatosti 30 °KMW 

EISWEIN 
je označení pro ledové víno (hrozny jsou v době sklizně 

a lisování přirozeně zmrzlé) o cukernatosti 25 °KMW 

STROHWEIN/SCHILFWEIN 
je označení slámového vína z plně dozrálých hroznů 
sušených na slaměných nebo rákosových rohožích 

minimálně 3 měsíce) o cukernatosti 25 °KMW 

BERGWEIN 
je označení pro horské víno, kde hrozny byly 

vypěstovány na svazích se sklonem vyšším než 26 %.

RAKOUSKO - KVALIFIKACE VÍNA



DOLNÍ RAKOUSKO 
Weinviertel DAC 13.858 ha, ustaveno v r. 2002 a 

Weinviertel DAC reserve v r. 2009 
Carnuntum DAC 906 ha, ustaveno r. 2019 
Kamptal DAC 3.907 ha, ustaveno r. 2008 
Kremstal DAC 2.243 ha, ustaveno r. 2006 

Thermenregion 2.196 ha (dosud neustaveno) 
Traisental DAC 790 ha, ustaveno r. 2006 
Wagram 2.451 ha (dosud neustaveno) 
Wachau DAC 1.344 ha, ustaveno 2020

BURGENLAND 
Mittelburgenland DAC od r. 2005, 2.104 ha 

Neusiedlersee DAC 6.675 ha, ustaveno r. 2011 
Rozalia DAC a Rozalia DAC rosé 297 ha, ustaveno r. 2017 

Leithaberg DAC DAC 3.097 ha, ustaveno r. 2008 
Eisenberg DAC 515 ha, ustaveno r. 2008 

Ruster ausbruch DAC 412 ha, ustaveno r. 2008 

STEIERMARK 
Vulkanland Steiermark  DAC 1.524 ha ustaveno r. 2018 

Südsteiermark DAC 2.563 ha, ustaveno r. 2018 
Weststeiermark (Schilcherland) DAC 546 ha, ustaveno 

r. 2018 

WIEN 
Wiener Gemischter Satz DAC 637 ha, ustaveno r. 2019

DAC (Districtus Austriae Controllatus)



KAMPTAL, KREMSTAL, TRAISENTAL UND 
CARNUNTUM

LAGENWEINE

ORTSWEINE

GEBIETSWEINE RIED/LAGE

GROßE LAGE G  
(5%)

ÖTW

ERSTE LAGE 1  

(15%)

ÖTW





RAKOUSKO - WACHAU
GRÜNER VELTLINER, RIESLING 
Podloži: Kamenito – písčité, žula, 

urgenstein, spraše 

Klasifikace vín:  
DAC – nově 
Steinferer 
Federspiel 
Smaragd 

FX Pichler, Hitzberger, Prager, Knoll, 
Alzinger





RAKOUSKO - STEIEMARK

SAUVIGNON BLANC, MORILLON 
(CHARDONNAY) 

Podloží: Vulkanické, čedič, křída



RAKOUSKO - BURGENLAND

LEITHABERG, MITTELBURGENLAND, 
EISENBERGE, NEUSIEDLERSEE 

Odrůdy: Blaufränkisch, Sankt 
Laurent, Zweigelt 

DAC Reserve 
Podloží: Kamenito – písčité, vápenaté, 

jílovité





PANONSKÁ PÁNEV



SIKLOS - VILLÁNY, SZEKSZÁRD 
Odrůdy: Kékfrankos, Caberner 

sauvignon, Cabernet franc, Merlot, 
Kadarka 

Označení vín: 
Szekszárdi bikaver 

Villány DHC (Reserve) 
Podloží:  

štěrko - písky, křídová spraš, červený 
jíl

MAĎARSKO





MAĎARSKO

EGER 
Odrůdy:Olaszrizling (Ryzlink vlašský), 

Leányka, Muskotály, Chardonnay, 
Kékfrankos (Frankovka), Cabernet 

Sauvignon 
Podloží: Sopečná vyvřelina 

vápencového charakteru – tuf 
Označení vín: 

Egri Bikavér (Býčí krev) 
Egri Csillag (Hvězda Egeru)



MAĎARSKO
TOKAJ 

Odrůdy: Furmint (zastoupení 65 - 75 %) 
Lipovina (Hárslevelű, zastoupení 15 - 20 %) 

Muškát žlutý (Sárgamuskotály, syn. 
Muškát bílý, do 10 %), Zéta  

Podloží: jíl s obsahem železa, kamenitá, 
spraše a křemenec 

Samorodny (oxidativní) 
Tokajské výběry (Aszú) se vyrábějí 3 – 6 
putnové.(putna 28l- 20 až 25kg cibéb) 
Tokajské esence (Eszencia) 180-450g/l 

Nektar >450g/l



                      ITÁLIE
KLASIFIKACE VÍN: 

DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita) 
Označení znamená "kontrolovaný a garantovaný původ" 

                  
DOC (Denominazione di Origine Controllata) 

Označení srovnatelné s francouzským AOC, vína jsou kontrolována 
dle původu, výnosu, doby zrání, technologie a kvality. 

DOP (Denominazione di Origine Protetta) 
Označení EU, které postupně nahradí označení DOCG i DOC. Jde o 

"označení chráněného původu". 
Podobně tak IGP v budoucnu nahradí vína se stávajícím 

označením IGT.  

IGT (Indicazione Geografica Tipica) 
VDT (Vino Di Tavola) 

CLASSICO 
Hrozny tohoto vína pochází z nejstaršího, tradičního území pro 

danou odrůdu. 

SUPERIORE 

RISERVA



ITÁLIE

BÍLÁ VÍNA 
TRENTINO – ALTO ADIGE (Jížní Tyrolsko) A 

FRIULI 
Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, 

Chardonnay, Gewurtztraminer 
PODLOŽÍ: vulkanická hornina – křemenný 

parafín, pískovec 
MARCHE 

VERDICCHIO 
PODLOŽÍ: Jílovo - vápencové



ITÁLIE

ČERVENÁ VÍNA 

Barolo, Barbaresco (Nebbiolo) 
Brunello di Montalcino (Sangiovese) … 

Chianti Classico 
Amorone della Valpolicella 

DOCG, DOCG RISERVA





ŠPANĚLSKO

LA RIOJA, CATALUNYA - CAVA, RIBERA 
DEL DUERO 

ODRŮDY: Tempranillo, Garnacha, 
Carignan, Monastrell 



ŠPANĚLSKOKLASIFIKACE VÍN: 
DOCa – „Denominazón de Origien Calificada“ 

 D. O. – „Denominazión de Origien“ 
 VdlT – „Vinos de la Tierra“ 

VdM – „Vino de Mesa“ 
1) Joven – víno, jež se dostalo na trh rok po sklizni 

2) Crianza – víno zrající minimálně 6 měsíců (bílá a 
červená vína) a minimálně 12 měsíců (červená vína) v 

dubovém sudu a minimálně dalších 18 měsíců na 
lahvi 

3) Sin Crianza – víno nezrálo v sudu 
4) Reserva – víno zrající minimálně 3 roky, kdy 

minimálně 12 měsíců musí zrát v dubovém sudu, 
následně pak dozrává na láhvi (vinifikace pouze 

výjimečných vín) 
5) Gran Reserva – víno zraje minimálně 5 let, přičemž 
24 měsíců se školí v dubovém sudu a následně 3 roky 

dozrává na láhvi



Kombinování vína a  jídla nabízí velký prostor 

pro zkoušení a fantazii se zde meze nekladou. 

Přesto však existuje několik principů, jejichž 

dodržováním nemůžete udě lat chybu. 

Nejjednodušší a  zároveň nejdůležitější radou 

je, že byste mě l i párovat jídla a  vína 

podobného charakteru. Tím předejdete tomu, 

že jídlo s  vínem bude soupeřit o  vaši chuť 

a  čich. U  takového soupeření totiž bývá vždy 

jen jeden vítěz a jeden poražený.

PÁROVÁNÍ JÍDLA A VÍNA



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NAUKY O HARMONII V 
KULINÁŘSTVÍ (prof. ing. Vilém Kraus, CSc.)

ZÁSADY: 

Kyselé + kyselé se sčítá. Kyselé jídlo a kyselé víno se projeví v chuti agresivně,  

kyselina chutná kovově. 

Kyselina + tuky. Kyselina vinná rozpouští tuky a projev je příznivý. 

Kyselina + alkohol + koření. Kyselina s alkoholem zvyšují ostrost koření. 

Kyselina + sladkost. Snášejí se dobře a zvyšují svěžest pokrmu. 

Třísloviny + sůl. Nesnášejí se dobře, způsobují chuťový zmatek. 

Sůl + sladké. Vzájemně se nevyrovnávají zcela, ale pocity se zjemňují. 

Třísloviny a sladké. Tříslovité jídlo a sladké víno se dobře doplňují. 

Hořké + kyselina. Nesnášejí se, zvyšují pocit hořkosti. 

Třísloviny + tuk. Vhodná kombinace. Vzájemně se neutralizují. 

Sladké + sladké. Harmonická kombinace. Pocit sladkosti se nesčítá, ale snižuje. 

Hořké + tříslovité. Tříslovité víno zvyšuje hořkost jídla. Jedinou výjimkou je kombinace ořechů a mladého červeného vína. 

Třísloviny + uzené tóny. Hořce tříslovitá chuť mladých červených vín, která v kombinaci s jinými jídly vadí, se chutí uzených nebo grilovaných jídel 

eliminuje. 

Uzené + kyseliny. Jen vína se zralou kyselinou nebo barrique se silným toastováním.



PŘÍKLADY VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI 
JÍDLEM A VÍNY

LEHKÁ VÍNA  

Lehká jídla. Jídlo, kde je málo koření, málo tuků (ryba, hubená drůbež, bílé maso) kombinujeme se suchými kabinetními víny - 

Sylvánské, Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal. 

HUTNÁ JÍDLA  

Plná vína. Více tuků v jídle (prorostlé vepřové, pečená ryba, jídla s majonézou) potřebuje více alkoholu a extraktu ve víně - pozdní sběry 

nebo jakostní vína s vyšším obsahem alkoholu. Chardonnay, Rulandské šedé, Rulandské bílé, Neuburské, Kerner, Rulandské modré, 

Dornfelder. 

KOŘENĚNÁ JÍDLA 

Plná a výrazná vína. Suchá a výrazně chutnající, případně láhvově zralá červená vína odrůd Frankovka, Rulandské modré, 

Svatovavřinecké, Merlot, Cabernet Sauvignon se dobře snoubí s hovězí pečení, steaky, skopovým, zvěřinou. 

SLADKÁ JÍDLA 

 Sladká vína. Se sladkými jídly se lépe kombinují vyzrálá sladká vína nežli mladá, svěží a řízná sladká vína.
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• APERITIV 

• POLÉVKA 

• PŘEDKRM 

• HLAVNÍ JÍDLO 

• DEZERT

APERITIV 

Posláním aperitivu je oddělit vzácný 

okamžik od všedního dne, povzbudit 

napětí při očekávání dalšího dění, zvýšit 

chuť k jídlu, naladit společnost, ale 

nezasytit.
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POLÉVKA 

Polévka nesladká, kořenitá 

- stará vyzrálá vína nebo vínovice 

Polévka jarní, zeleninová 

- lehká, ovocitá vína odrůd: Müller-

Thurgau, Sylvánské, Veltlínské zelené 

Polévka krémová 

- vyzrálé Neuburské, Rulandské bílé 

PŘEDKRM 

Předkrm má udržet očekávání hlavního 

jídla v určitém napětí. Nesmí být příliš 

vydatný a proto se podávají lehká, bílá. 

Výjimkou je hutný předkrm jakým jsou 

husí játra. Ten spojujeme s aperitivem a 

podáváme k němu přírodně sladká vína
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HLAVNÍ JÍDLO 

Ryby 

• vařené, dušené - bílá kabinetní vína 

• uzené, případně s omáčkou - bílá vína 
pozdních sběrů 

• grilované, smažené, případně s výraznou 
chutí omáčky - vyzrálá, bílá jakostní vína 
nebo lehčí vína červená 

• úhoř - lehčí červená vína 

• mořské ryby - bílá vína (neboť mořská 
sůl a červené víno dávají hořkou chuť)
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Masité pokrmy 

Staré pravidlo "bílé víno k bílému masu a červené  

víno k tmavému masu" platí, KDYŽ je příprava bílého masa  

velmi jemná a tmavá masa jsou velmi výrazná.  

ALE kombinace se mění podle přípravy pokrmů: 

• maso bez omáčky - víno k chuti masa 

• maso s omáčkou - víno k chuti omáčky 

• maso vařené, dušené - bílá vína kabinetní 

• maso grilované, hubené - bílá vína pozdních sběrů 

• maso grilované, pečené, prorostlé - velmi plná bílá vína, klarety, jemná červená vína 

• maso skopové, zvěřina - vína červená, barevná, s bohatou tříslovinou 

• maso s bohatou zeleninovou oblohou - lehčí víno nežli k typu masa 

• uzeniny na dřevěném podtácu - selské bílé i červené víno
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Sýry 

• čerstvé - svěží bílá vína Müller-Thurgau, 

Sylvánské, Veltlínské zelené 

• máslové sýry, sýrové paštiky - 

Neuburské, klarety 

• sýry s bílou plísní - lehčí, suchá bílá vína 

Rulandské šedé 

• sýry s tmavou plísní - zralá červená vína, 

ale nepříliš tříslovitá, bobulové výběry 

• sýry s velmi výraznou chutí - červená, 

plná, barevná, tříslovitá vína
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„Jídlo je nutností, ale snoubit jídlo s vínem je uměním. Kreativita je na Vaší 

straně. Přeji Vám mnoho dobrých nápadů, šťastnou ruku při výběru vín. „ 

Autor: prof. ing. Vilém Kraus, CSc.



Děkujeme za vaši pozornost ;-)

a  ADAM PINDOR


