CALLIA Malbec/Syrah 2021
vinařství: Bodegas Callia
Valle de Tulum, SAN JUAN, ARGENTINA
Alk. 13,5 %
Odrůda: 60% Syrah, 40% Malbec
Barva: Tmavě rubínová s fialovými odlesky.
Vůně: Aroma zralých ostružin, černého rybízu a fíkové
marmelády.
Chuť: V ústech je velmi šťavnaté, se středními taniny a
tóny zralého tmavého ovoce, s náznakem kouře,
karamelu a rozinek. Dobrá komplexnost a struktura.
Zrání: 3 měsíce v barikových sudech z francouzského
a amerického dubu.

0,1 l 45,0,75l 334,-

Snoubení s jídlem: Hodí ke steakům, těstovinám,
asijské kuchyni i sýrům.
Vinařství BODEGAS CALLIA

Vinařství Bodegas Callia vzniklo z přesvědčení, že je možné vyrobit zcela nový
styl vína. Během celého procesu pěstování hroznů a výroby vína se řídí
jednotlivými fázemi měsíce, které podle zakladatelů vinařství mohou ovlivnit
kvalitu výsledného produktu.
Jejich vinice se nacházejí ve Valle de Tulum v regionu San Juan, druhé
nejvýznamnější oblasti v Argentině. Díky stálému klimatu s jen malým objemem
srážek zde mají hrozny optimální podmínky jako je dostatek slunečního svitu,
lehkého vánku a suchého vzduchu z pouště. Výrazné teplotní rozdíly se
pohybují od - 9°C v zimě po 45°C během léta. Průměrný věk keřů je 15 let.
Bodegas Callia patří spolu s Bodegas Salentein do holandské skupiny M. P.
Wines.

L10 LEO Malbec 2018
vinařství: VALENTIN BIANCHI
SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA
Alk. 13,5 %
Odrůda: 100% Malbec
Barva: Tmavá, rubínová.
Aroma: Intenzivní aroma zralých švestek a černých
třešní s náznakem kouře.
Chuť: Hedvábná chuť, díky nasládlým taninům, které
podporují dobrou strukturu vína, s plnou a
harmonickou dochutí.
Snoubení s jídlem: Vhodné k hovězím steakům,
burgerům, rajčatovým těstovinám a tvrdým sýrům.
Zrání: 7 měsíců v sudech z amerického dubu.

0,1 l 59,0,75l 417,-

Řada vín L10 vznikla ve spolupráci předního
argentinského vinařství Valentin Bianchi a charitativní
nadace argentinské fotbalové superstar Lionella
Messi. Část výtěžku z prodeje vín L10 je věnována na
podporu zdravotní péče a vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí.
Vinařství VALENTIN BIANCHI

Bodegas Valentin Bianchi řídí již třetí generace rodiny, jež byla součástí velké
italské migrace do Argentiny začátkem 20. stol. Valentin Bianchi přijel do
Argentiny v roce 1910, roku 1928 založil své vinařství a spolu s vinicemi a nazval
jej El Chiche. Vinařství změnilo název pouze v roce 1951, kdy se do obchodu
zapojili jeho potomci.
Ještě než roku 1968 Valentin Bianchi zemřel, stalo se Bodegas Valentin Bianchi
jedním z hlavních argentinských vinařství. Za svůj úspěch byl Valentin oceněn
rodnou Itálií.

POSTALES DEL FIN DEL
MUNDO Malbec 2020
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO
PATAGONIA - nejjižnější vinařská oblast na světě
ARGENTINA
Alk. 14 %
Odrůda: 100% Malbec
Barva: Intenzivní fialově rudá.
Vůně: Aroma zralého bobulového ovoce, švestek a
fialkových květinových tónů.
Chuť: V ústech velice příjemné, s jemnými taniny a
dobrým tělem. Velmi vyrovnané v dochuti, dlouhé.
Snoubení s jídlem: Hovězí maso, steaky. Skvělé též pro
přípravu sangrie v unikátním jihoamerickém stylu.

0,1 l 65,0,75l 367,Vinařství DEL FIN DEL MUNDO
Vinařství Bodega del Fin del Mundo, založené v roce 1999, se nachází
severozápadně od hlavního města Argentiny, Buenos Aires - bezmála 1.000 km
daleko, v mladém vinařském regionu.
V překladu název znamená "vinařství z konce světa", neboť nekonečná
vzdálenost provincie Neuquén v Patagonii konec světa opravdu připomíná.
Jsou zde ideální klimatické podmínky pro pěstování révy. Keře vinné révy (jedná
se o velmi aromatické odrůdy), které se zde pěstují, jsou vystaveny extrémně
vysokým teplotním rozdílům mezi dnem a nocí, který činí více než 20°C.
Vína se prezentují intenzivní barvou, příjemnou kyselinou a komplexitou.

AMALAYA GRAN CORTE 2019
Malbec/Cabernet Franc/Tannat
BODEGA AMALAYA, VALLE CALCHAQUÍ
SALTA - nejvýše položené vinice na světě -1800 metrů nad
mořem. ARGENTINA
Alk. 14,5 %
Odrůda: 85 % Malbec, 10 % Cabernet Franc, 5 % Tannat.
Barva: Tmavě rubínová.
Aroma: Zralých ostružin, borůvek a černého rybízu s jemným
dotekem koření a pepře.
Chuť: Koncentrované a komplexní víno, s chutí černých třešní,
lesního ovoce a hořké čokolády, doplněná elegantními taniny a
jemnou kyselinkou, má plné tělo a dlouhý závěr.
Zrání: 12 měsíců na amerických a francouzských dubových
sudech

0,1 l 82 ,0,75l 553,-

Snoubení s jídlem: Výraznější sýry, různé úpravy červeného
masa a zvěřiny, dezerty z hořké čokolády.

Vinařství AMALAYA

Vinařství Amalaya se nachází v nadmořské výšce 1800 m. n. m. v Divisadero,
Alto Cafayate, ve vinařské oblasti Salta, a snaží se prakticky a moderně využívat
nejnovější technologie. Amalaya má 3 vlastní vinice, Finca Las Mercedes, Finca
La Brava a Finca Amalaya, s celkem 180 akry osáznené půdy. Na vinici Finca Las
Mercedes je půda písčitá, zatímco na La Brava a Amalaya je kamenitá a vinice se
nachází na úpatí hor. Hlavní pěstované odrůdy jsou Malbec, Torrontes, Tannat,
Cabernet Franc, Syrah a Merlot. Po celá staletí se zde zemědělci modlili "v naději
na zázrak" – což je význam slova Amalaya v místním jazyce – za štědrou úrodu.
Region se proslavil nejvyššími vinicemi na světě a vyznačuje se suchým
podnebím s méně než 150 mm srážek ročně, velkým rozdílem mezi denními
a nočními teplotami a kamenitou a písečnou půdou.

SALENTEIN Barrel Selection 2020
Malbec
BODEGAS SALENTEIN
MENDOZA
ARGENTINA
James Suckling – hodnocení 92 bodů. (mezinárodně považován za
jednoho z nejvlivnějších světových kritiků vína)
Alk. 14,5 %
Odrůda: 100% Malbec.
Barva: Intenzivní nafialovělá barva.
Aroma: Aroma borůvek, červeného rybízu, fialek a vanilky.
Chuť: Hedvábné, vyrovnané víno s velmi dobrou strukturou a
dlouhým závěrem. Bohatá chuť ovoce s lehkými tóny tabáku.

0,1 l 80,0,75l 529,-

Zrání: 12 měsíců v sudech z francouzského dubu.
Snoubení s jídlem: Hodí se k červenému masu, salámkům a
paštikám, a k těstovinám a pizzám s rajčatovým základem.
Vinařství BODEGAS SALENTEIN

Vinařství Bodega Salentein se nachází v nadmořské výšce 1200 metrů ve Valle
de Uco, uprostřed svých vinic. Kolem nich se rozkládá více než 49 hektarů
původní pouštní krajiny, zachované jako součást vinařství. Západnímu obzoru
dominuje zasněžené pohoří And, dosahující výšky až 6100 metrů. Vinařství
zpracovává hrozny, které dozrávají v polohách 1050 – 1700 m.n.m., v pěti
různých mikroklimatech. Pro kvašení a zrání používají nerezové tanky i sudy z
francouzského dubu. Podzemní sklepy leží osm metrů pod zemí a udržují
konstantní teplotu 12 °C a vlhkost 80%. Na podlaze sklepa je vyobrazen symbol
růžice kompasu ukazující na 4 světové strany, která vyjadřuje vztah vinařství a
jeho majitelů ke zbytku světa. Pro tento originální design byly použity různě
barevné přírodní kameny, typické pro region Cuyo.

ARGENTINA - Sněhem pokryté vrcholky And, deštné pralesy, vodopády,
jezera, ale hlavně pampy pokrývající většinu území – to vše je Argentina –
pátá největší vinařská země světa. Počátky vinohradnictví v Argentině
můžeme sledovat již od roku 1557, kdy sem španěl Juan Cedrón přivezl
první vinnou révu. Během 19.století se spolu s mnoha imigranty ze
Španělska, Francie, Německa a Itálie, dostaly do Argentiny i nové odrůdy
vinné révy. Díky rostoucím zkušenostem s pěstováním vinné révy a rozvoji
infrastruktury se produkce vína koncem 19.století rychle zvyšovala.
Naneštěstí výrobci sledovali spíše kvantitu než kvalitu vína, a proto většina
vín z tohoto regionu nebyla vhodná pro vývoz. To se změnilo koncem 90.
let 20.století, kdy se kvalita vín začala zlepšovat a díky tomu vzrostl i
export vína. V současnosti je Argentina největším výrobcem vín v Jižní
Americe a třináctým největším vývozcem na světě. Vinohradnictví v
Argentině ovlivňují Andy v jejichž podhůří jsou nejvýznamnější vinařské
regiony země - Salta, La Rioja, San Juan, Catamarca, Río Negro a Buenos
Aires. Díky čistému vzduchu a zavlažování průzračnou horskou vodou se
zde dobře daří mnoha odrůdám Hlavní a nejznámější vinařskou oblastí v
Argentině je Mendoza, kde se vyrábí více než 60% z celkové produkce
argentinských vín. Celých 84% z celkového exportu tvoří vína
vyprodukovaná právě v této oblasti. Klimatické podmínky – ideální teploty
a vlhkost vzduchu, dlouhé slunečné dny, a vhodné podloží, to vše dělá z
Mendozy vinařskou oblast ideální pro pěstování vín té nejvyšší kvality.
Nejtypyčtější odrůdou pro tento region je Malbec. Dalšími modrými
odrůdami jsou Bonarda, Sangiovese, Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Barbera, Pinot Noir a Syrah. Hlavní domácí bílou odrůdou je pak
Torrontés - vyrábí se z ní poměrně aromatická vína. Dalšími bílými
odrůdami jsou Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Riesling,
Viognier a Sémillon. I když tradice dovozu argentinských vín do Evropy
začala poměrně nedávno, do budoucnosti bude určitě úspěšně pokračovat
k velké radosti všech milovníků vynikajícího vína.

