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Hodnocení a ovine.cz  

Budeme se těšit na Vaše hodnocení na ovine.cz: 

5/2013 

Grüner Veltliner 2012 Rosengarten Traisental DAC 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC. Barva středně žlutozelená, střední 

až vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí broskve, žlutá jablka a byliny, 

v závěru jemný dotek citrusů a koření. V chuti plnější, harmonické, ovocné, na pozadí žlutá jablka, 

meruňky a broskve, v závěru jemně kořenité a minerální, střední až delší perzistence. Nádherné víno, 

skvěle pitelné, ideální pro každou příležitost. Hodnotím 89 body. 

Grüner Veltliner 2012 Hollenburger Kogl 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené. Barva středně žlutozelená, střední až vyšší viskozita. Ve vůni středně 

intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí mix koření a jablek, v závěru jemné pepřové tóny a byliny. V 

chuti plnější, harmonické, ovocné, na pozadí opět dominuje mix koření a žlutých jablek, v závěru 

jemný dotek zelených jablek, pepře a broskví, střední až delší perzistence. Zajímavé víno, jako bych se 

na chvíli ocitl ve Weinviertelu. Hodnotím 87 body. 

Grüner Veltliner 2011 Sonnleithen Erlesene Reben Traisental DAC Reserve 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC Reserve. Barva středně 

žlutozelená, vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocné, na pozadí žluté ovoce, v závěru jemný 

dotek manga, granátového jablka, tabáku a koření. V chuti plné, harmonické, ovocné, na pozadí žluté 

ovoce, v závěru jemně kořenité a minerální s nádechem exotického ovoce a žlutého melounu, v 

závěru působí mírně nasládle. Toto víno má ještě hodně před sebou, ale už nyní jde o nádherné 

Vetlínské zelené. Hodnotím 90 body. 

Grüner Veltliner 2012 Brigos Traisental DAC Reserve 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC Reserve. Barva středně 

žlutozelená, vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocné, na pozadí žlutá jablka, hrušky a byliny, 

v závěru jemný dotek tabáku, koření a exotického ovoce. V chuti plné, harmonické, ovocné, na pozadí 

exotické ovoce a žlutá jablka, v závěru jemně kořenité, delší perzistence. Wow, nádherné víno, leč 

nyní ještě velmi mladé, určitě se vyplatí minimálně 10 let archivovat. Hodnotím 91 body. 



 

 

Riesling 2012 Klassik Traisental DAC 

Víno z odrůdy Ryzlink rýnský, zatříděné v apelaci Traisental DAC. Barva světle až středně žlutozelená, 

střední až vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocné, na pozadí meruňky a broskve, v závěru 

jemný dotek nektarinek a grapefruitu. V chuti plnější, harmonické, ovocné, na pozadí meruňky, 

broskve a tropické ovoce, v závěru jemné tóny grapefruitu, v závěru velmi pěkná kyselinka, střední až 

delší perzistence. Pěkná ukázka Ryzlinku rýnského, velmi návykové. Hodnotím 89 body. 

Chardonnay 2012 

Víno z odrůdy Chardonnay. Barva středně žlutozelená, střední až vyšší viskozita. Ve vůni středně 

intenzivní, ovocné, na pozadí lískové ořechy a žlutá jablka, v záběru jemné tóny manga a granátového 

jablka. V chuti plné, harmonické, ovocné, na pozadí žlutá jablka s lískovými ořechy, v závěru jemné 

tóny tropického ovoce, střední až delší perzistence. Zajímavé Chardonnay, určitě stojí za ochutnání. 

Hodnotím 88 body. 

Gelber Muskateller 2012 

Víno z odrůdy Muškát žlutý. Barva středně žlutozelená, střední viskozita. Ve vůni středně intenzivní až 

intenzivnější, ovocné, na pozadí černý bez, muškátový květ, ibišek a grapefruit, v závěru jemné tóny 

pomerančové kůry a listů černého rybízu. V chuti lehčí, svěží, ovocné, na pozadí muškátový oříšek, 

černý rybíz a pomeranče, v závěru jemný dotek grapefruitu, v závěru příjemná kyselinka. Ideální letní 

pití. Hodnotím 87 body. 

Zweigelt 2011 Klassik 

Víno z odrůdy Zweigeltrebe. Barva tmavě rubínová s jemnými fialovými odlesky, střední viskozita. Ve 

vůni středně intenzivní, ovocné, na pozadí třešně a višně, v závěru jemné tóny kávy. V chuti plnější, 

harmonické, ovocné, na pozadí opět dominuje klasický chuťový profil Zweigeltrebe, tj. třešně a višně, 

v závěru jemně doprovázené tóny koření a kávy a jemnými tříslovinami, střední až delší perzistence. 

Klasické Zweigeltrebe, ideální pití k různým pokrmům. Hodnotím 86 body. 

Zweigelt 2009 Reserve 

Víno z odrůdy Zweigeltrebe, školeno v sudech typu barrique po dobu 12 měsíců. Barva tmavě 

rubínová s fialovými odlesky, vyšší viskozita. Ve vůni intenzivnější, ovocné, na pozadí tmavé třešně a 

višně, v závěru jemné tóny koření a vanilky. V chuti plné, harmonické, ovocné, na pozadí dominují 

višně, v závěru jemný dotek kávy, třešní, koření a vanilky se zajímavými tříslovinami, delší perzistence. 

Velmi zajímavé Zweigeltrebe s potenciálem do dalších let. Hodnotím 89 body. 

 

 

 


