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EDITORIAL

KVALITU

ŘEŠIL UŽ ARISTOTELES
Vážení přátelé,
když jsem procházel redakční plán prvního letošního čísla Perlivého světa, pro úvodník
mě inspirovala rubrika Krok za krokem, v níž tentokrát mapujeme práci manažera kvality
skupiny BOHEMIA SEKT. Kvalita…
Nejstarší vymezení pojmu kvalita najdeme už u Aristotela. Věděli jste, že toto slovo
vychází z latinského tázacího slovesa Qualis?, tedy Jaký? Zatímco většina jazyků se nechala
latinou inspirovat – němčina: qualität, angličtina: quality, francouzština: qualité, italština:
qualità – čeština si pohrála s překladem, a tak vznikla jakost, což je z jazykového hlediska
snad světový unikát.
Kvalita je pro nás v BOHEMIA SEKTu nesmírně široké, a zároveň zcela zásadní téma.
Provází celý proces zrození vína – od zrání hroznů na vinicích přes jejich zpracování,
tvorbu vína, jeho lahvování až po ﬁnální distribuci k zákazníkům.
Vinohradníci řeší nejen kvalitu půdy ve vinohradu, ale i celkového terroiru. Zaměřují
se na důkladnost každodenní náročné práce ve vinici stejně jako na „kvalitu“ počasí
s ohledem na vývoj sklizně. Ale to vše by nebylo nic platné, kdyby na slunných moravských
svazích nebyly vysázeny kvalitní klony révy vinné, ty, kterým se u nás daří.
Vysoká kvalita technologií a všech procesů, kterými hrozny procházejí, je nezbytná
pro to, aby vznikl vysoké kvality i produkt. A jak se dozvíte z článku v rubrice Krok za krokem,
vysokou kvalitu musí mít i korkové zátky, ambaláž lahví a jejich označení, a dokonce i kartony,
v nichž sekty a vína putují k zákazníkům. Vše má své opodstatnění, každá drobnost je pro nás
důležitá a nic neponecháváme náhodě.
Kvalitu řešíme den za dnem od rána do večera. Pro vaše kvalitní zážitky u sklenky lahodného
vína. Jakého, ptám se společně s Aristotelem? S báječnou chutí i vůní, s jiskrnou nádhernou
barvou a v případě sektů také pikantní kyselinkou a bohatým perlením. Prostě kvalitního!
Tak na zdraví!

Ondřej Beránek
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
PS: A ještě něco. Průzkumy spotřebitelského chování opakovaně ukazují, že lidé v České
republice preferují tuzemská vína a za jejich kvalitu jsou ochotni si připlatit.

OBSAH
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PANORAMA

NOVOU VÝSADBOU ODRŮDY RYZLINK VLAŠSKÝ, Z TRATI ŠTAMBERY V SEDLECI, SE KOCHAJÍ
I DVA PRSKAVCI. NA PRVNÍ POHLED ROZTOMILÍ BROUČCI, KTEŘÍ DOKÁŽÍ PŘEKVAPIT
SVOU DRAVOSTÍ A VYTRVALOSTÍ.

PANORAMA
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foto: Josef Svoboda
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ZOOM

BOTRYTICKÁ VÍNA

ANEB KOUZLO UŠLECHTILÉ PLÍSNĚ
SLADKÁ, S BOHATOU INTENZIVNÍ CHUTÍ, ČASTO S VŮNÍ SUŠENÉHO OVOCE… TAKOVÁ JSOU BOTRYTICKÁ
VÍNA. VZNIKAJÍ Z BOBULÍ RÉVY NAPADENÝCH PLÍSNÍ ŠEDOU ČI, CHCETE-LI, UŠLECHTILOU – BOTRYTIS
CINEREA. VÝSLEDKEM JE DELIKÁTNÍ NÁPOJ.
Botrytická vína se začala pít náhodou, a to na dvou odlišných
místech Evropy. V oblasti Tokaj v Maďarsku a v německém klášteře
v Johannisbergu. V Maďarsku mniši odložili sklizeň z obavy vpádu
Turků a v Německu se čekalo na svolení ke sklizni. Obě dvě situace
zadaly vzniku ušlechtilé plísně. Protože se ani na jednom místě
nechtěli mniši smířit s představou, že by byly kláštery bez vína.
Hrozny pečlivě roztřídili a zpracovali zvlášť i ty napadené. Výsledek
je mile překvapil. Vína brzy získala na hodnotě, a stala se tak cenným
artiklem a i nedílnou součástí francouzského královského dvora.

BUDÍ SE NA PODZIM
Plíseň šedá si ale nedá poroučet. Objeví se jen za pro ni ideálních
klimatických podmínek, takže výrobu botrytických vín nelze tak úplně
naplánovat. Spory plísně přežívají v půdě vinice a obvykle je vzbudí
až teplé podzimní počasí, kdy ranní mlhy střídá polední slunce a vítr.
V některých letech se stane, že počasí zklame a místo té ušlechtilé
hrozny napadne, a samozřejmě zničí, plíseň docela obyčejná. Vinaři
se také musejí smířit s tím, že sklizeň botrytických cibéb probíhá
po etapách. Plíseň totiž úrodu napadá postupně, proto je třeba část
cibéb na vinici ponechat, aby se Botrytis cinerea mohla šířit dál.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
…botrytické víno má vysokou viskozitu a teče po skle jako olej?
…oproti normálním vínům, která obsahují dva až čtyři gramy
cukru na litr, je ho v botrytickém víně i více než 120?
…ho můžete mít doma klidně i deset let a bude stejně lahodné?
…nejlepší a nejstarší ročníky putují na slavnostní recepce
panovníků a prezidentů?

POKLAD VE SCVRKLÝCH BOBULÍCH
Výjimečné vlastnosti víno z napadených hroznů získává díky tomu,
že plíseň přezrálé hrozny obalí a ty postupně vyschnou. Dužnina
ve scvrklé bobuli ale zůstává nedotčená, s vysokou koncentrací
důležitých látek. Nižší obsah vody, potlačená kyselost a podstatně
zvýšené procento cukru se promítnou do výsledku – silně
aromatického vína, které voní nejčastěji po sušených hrozinkách.
Podle odrůdy a stupně vyzrálosti tu můžeme objevit také například
kandovanou citrusovou kůru, plástev medu ještě v rámečku se včelím
voskem či propolis. V chuti tato vína nejčastěji připomínají opět
sušené hrozny, med, někdy karamel, jindy kořenité tóny s citrusy.
Vždy je však dominantní výrazný zbytkový cukr, který se projevuje
medovostí. Víno je v barvě sytě až zlatavě žluté a po skle stéká jako
olej.
Botrytická vína patří do druhů vín s přívlastkem, nejčastěji nesou
označení „výběr z cibéb“. A jak zjistíte při prvním doušku, jsou
skutečně „výběrová“.

KOMUNIKACE
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ZAŽIJTE #MIKULOVE
V MALEBNÝCH ULIČKÁCH, V GALERIÍCH, VE VINÁRNÁCH, NA SVATÉM KOPEČKU, U KŘÍŽOVÉ CESTY,
NA ZÁMECKÝCH SCHODECH NEBO TERASE ZAHRADNÍ RESTAURACE. OBJEVUJTE NOVÉ I SKRYTÉ KRÁSY
SE SKLENKOU BÍLÉHO NEBO ČERVENÉHO VÍNA. #MIKULOVE

Je snadné podlehnout tajemnému kouzlu města Mikulov.
Ještě lehčí je zamilovat si výjimečná vína, která se rodí na dohled
od něj. A úplně nejlehčí je začít soutěžit!

VYHRAJTE JEDEN
Z 10 VÍKENDOVÝCH POBYTŮ
V MIKULOVĚ PRO DVĚ OSOBY
A DALŠÍCH 100 CEN.
10× víkend pro dvě osoby v Mikulově
20× velký degustační karton devíti lahví Víno Mikulov
a Víno Mikulov Sommelier Club
30× malý degustační karton čtyř lahví Víno Mikulov
a Víno Mikulov Sommelier Club
50× sommelierský nůž

JAK SOUTĚŽIT?
Stačí koupit jednu lahev Víno Mikulov Morava, uschovat
si účtenku a zaregistrovat se do soutěže přes webové
stránky www.vinomikulov.cz/morava/soutez/.
Registrace do soutěže je možná již od 10. 3. 2018.
Losování probíhá každý týden od 21. 5. do 29. 7. 2018.
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TRENDY

ČEŠI JSOU VĚRNÍ

ZA KAŽDÉHO POČASÍ

LOŇSKÉ POČASÍ POTRÁPILO PĚSTITELE V CELÉ EVROPĚ. I KDYŽ SE ALE URODILO MÉNĚ VÍNA, ČEŠI
ZŮSTÁVAJÍ VĚRNÍ LOKÁLNÍM VINAŘŮM. VÍCE NEŽ 60 % ČECHŮ UPŘEDNOSTŇUJE MORAVSKÁ A ČESKÁ
VÍNA PŘED ZAHRANIČNÍMI. DŮVODEM JE KVALITA A TAKÉ SKUTEČNOST, ŽE NÁM DĚLÁ RADOST, KDYŽ
MŮŽEME PODPOŘIT MORAVSKÉ A ČESKÉ VÝROBCE. RUKU V RUCE S VĚTŠÍ PREFERENCÍ KVALITNÍCH VÍN JDE
I ZNALOST ZNAČKY VÍNA Z MORAVY, VÍNA Z ČECH. TU ZNÁ UŽ 78 % KONZUMENTŮ VÍNA, COŽ JE OPROTI
ROKU 2012 O 8 % VÍCE.

ODKUD VÍTR VANE?
Od roku 2006 si Vinařský Fond pravidelně nechává vytvořit průzkum
mezi spotřebiteli. Postoje k moravským a českým vínům pochází
od více než 1000 respondentů. Zatímco lidé a jejich postoje se mění
a vyvíjejí, hlavní ukazatele průzkumu zůstávají stále stejné. Jsou to
popularita, vnímaná kvalita, znalost značky a preference vín bez
ohledu na cenu. Nemění se ani skutečnost, že mezi lidmi, kteří rádi
popíjejí alkoholické nápoje, dává 75 % z nich přednost vínu.

Průměrná měsíční útrata
za víno v Česku je

379 Kč

JACÍ JSME MILOVNÍCI VÍNA?
Znalci i nadšenci, pravidelní i příležitostní konzumenti, nároční
i nenároční, zkušení, zralí i začínající. Zajímavou skupinou jsou
tzv. mladší příznivkyně vína. Přítelkyně a kamarádky, které se rády
scházejí u sklenky vína, aby probraly, co je nového.

Za lahev pro vlastní
spotřebu utratíme až

155 Kč

Obecně si víno užíváme nejčastěji ve společnosti, ať už partnera,
nebo přátel, a víno patří k prožívání hezkých chvil a zábavy.
Na návštěvě otevíráme víno ve 25 % případů, doma s partnerem
je tomu v 19 % a u příležitosti rodinné oslavy v 16 %.
Za jeden týden vypije milovník vína průměrně 0,53 l,
a to nejčastěji ve večerních hodinách.
Za víno jako dárek
platíme až

KAM PRO VÍNO?

229 Kč

Hlavním místem nákupu jsou supermarkety a hypermarkety, kde
nakupuje víno 6 z 10 Čechů. Třetina nakupuje vína ve vinotékách
a pětina přímo u vinařů. Víno vybíráme po předchozí zkušenosti,
máme rádi vyzkoušené značky, vinařství a druhy vín, ale dáme
i na doporučení, a nebojíme se ochutnávat nová vína.

zdroj: výzkum „Víno a český spotřebitel“ pro Vinařský fond České republiky

WINE PRAGUE
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DVA STÁNKY

BOHEMIA SEKT NA NEJVĚTŠÍ
VINAŘSKÉ AKCI V ČESKU – WINE
PRAGUE 2018
NA KONCI KVĚTNA PROBĚHL NA VÝSTAVIŠTI „PVA EXPO PRAHA“ LETŇANY ČTVRTÝ ROČNÍK
MEZINÁRODNÍHO VELETRHU VÍNA WINE PRAGUE 2018. TŘÍDENNÍ AKCE SE ZÚČASTNILO
272 VYSTAVOVATELŮ Z ČR I ZE ZAHRANIČÍ A SPOLEČNOST BOHEMIA SEKT NA VELETRHU PŘEDSTAVILA
DVA STÁNKY PRO ZNAČKY BOHEMIA SEKT A NOVĚ TAKÉ PRO PROSECCO MIONETTO.

BOHEMIA SEKT PRESTIGE
VE VYBROUŠENÉM STYLU

MIONETTO, ORANŽOVÁ
ITALSKÁ ENERGIE

Bohemia Sekt Prestige je prestižní řadou nejoblíbenější značky
sektů v tuzemsku. Sekty v této řadě vznikají tradiční metodou
kvašením v lahvi, s dobou ležení na kvasinkách minimálně 12 měsíců.
Díky tomu vznikají pod značkou Bohemia Sekt Prestige elegantní
a osobitá šumivá vína, ideální k jedinečným příležitostem, recepcím
a netradičním společenským setkáním v moderním stylu. Dokonale
se hodí pro návštěvníky veletrhu Wine Prague 2018. Bohemia Sekt
Prestige jsme nabízeli v 5 variantách: brut, demi sec, rosé brut,
Chardonnay brut a 36.

Stánek Mionetto lákal na první pohled. Stěnu stánku tvořily zavěšené
lahve Mionetto. Tento atypicky navržený stánek nemohl nikdo
přehlédnout. Část veletrhu se totiž letos věnovala Itálii, italským
vinařům a italským obchodním a marketingovým organizacím.

WINE PRAGUE 2018
Veletrh Wine Prague je prestižní vinařskou událostí, kterou
pravidelně navštěvuje většina profesionálů z oboru a poučených
milovníků vína. Letos přišlo téměř 10 000 lidí. Což jistě potěšilo
organizátora akce Wine Prague
a zároveň vydavatele časopisu
WINE & Degustation, společnost
Yacht.
Veletrh Wine Prague 2018 se konal
za podpory Vinařského fondu ČR,
partnerem byla Asociace sommelierů ČR.
Součástí doprovodného programu
byla také řízená degustace Perel
Evropy, oceňovaných sektů
ze světoznámých vinařských
regionů, pod vedením
sommeliera Davida Krále.
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DESIGN

BOHEMIA SEKT & NOVÝ T

NA TANGO JSOU POTŘEBA DVA

„IT TAKES TWO TO DANCE TANGO“ JE ANGLICKÁ FRÁZE, KTERÁ VYSTIHUJE SITUACI, KTEROU ZNÁME
VŠICHNI. NA NĚKTERÉ VĚCI JSOU POTŘEBA DVA. K PITÍ SEKTU NEBO TANCI TANGA SE TOTO RČENÍ HODÍ
PERFEKTNĚ. A DALŠÍ DVOJKA V PŘÍBĚHU SKLENKY TANGO. NA NOVÉM DESIGNU INTENZIVNĚ PRACOVAL
TÝM SLOŽENÝ Z DESIGNERŮ, SKLÁŘŮ A SOMMELIERŮ DVA ROKY.

SEKTOVÉ SKLO JE TRENDY
Sektové sklo mělo vždy ambici být „sexy“ a „trendy“. Sklenka
s označením „miska“ byla inspirována tvarem prsu Madame de
Pompadour. Možná i to způsobilo, že byla „miska“ velmi oblíbená.
Trendy se také vyvíjejí a mění. V osmdesátých letech minulého století
tak „misku“ nahradila vysoká a štíhlá „ﬂétna“. Tento typ sklenky se
používá dodnes a tu naši můžete znát pod názvem „Bolero“.

BOLERO
Je žánr pro pomalejší latinskou hudbu a tanec. Nejznámější skladba,
Bolero, Opus 81 je jednovětá orchestrální skladba hudebního
skladatele Maurice Ravela, kterou znají všichni. Pokud váháte,
poslechněte si ji. I při prvním poslechu vám bude povědomá. Jako
první nástroj zde hraje ﬂétna, a možná i to způsobilo, že si sektová
sklenka typu „ﬂétna“ vysloužila jméno Bolero.

odrůdy. A i proto je ‚Tango‘ svým tvarem podobné vinné sklence
na Ryzlink,“ doplňuje změny designu hlavní sommelier Bohemia
Sektu, David Král.

TANGO
Je párový tanec, který prý vymysleli námořníci a imigranti.
Možná i proto je to jediný tanec, kde se mohou střídat role vedení.
Velmi vtipně je to zobrazeno ve ﬁlmu Někdo to rád horké, kde
chudý muzikant, převlečený za saxofonistku Daphné, tančí tango
s miliardářem. Jednou vede miliardář, podruhé Daphné, a vedou
si při tom skvěle. Tango se stalo velmi populárním tancem. Nejčastěji
je spojováno s hodnotami, jakými jsou elegance, vášeň a smyslnost.
A takový byl i reklamní spot s českou topmodelkou Terezou
rá b
yla tv
yl
tváří ka
amp
m an
aně
ě Bo
Bohe
emia Sekt
Sekt „
Ro
oz
Maxovou, která
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společné okamžiky“.

TANGO S TAŽENOU NOŽKOU
Naše nová sektová sklenka „Tango“ reﬂektuje aktuální trendy
v oblasti nápojového skla. Působí elegantněji, moderně a je
technicky dokonalejší. Nožka sklenky není lepená, ale tažená.

TANGO MĚNÍ POŽITEK Z PITÍ SEKTU
Tango respektuje požadavek, aby sekt dosahoval 1/3 až 1/2
z celkového objemu sklenky. Typově je podobná ryzlinkovým
sklenkám. Hladké provedení vnitřní hrany sklenky způsobuje, že
se víno rovnoměrně rozprostře po celém jazyku. Baňatější tvar
a zeštíhlení sklenky u vrcholu má pozitivní vliv na aroma.
„Nejvýraznější změna je zcela jistě v otevřenosti sklenky. Obecně,
se na sekt začínají více používat baňatější sklenky. Lépe totiž vynikne
aromatika sektu. Navíc ve většině našich sektů naleznete ryzlinkové
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DESIGN

VAR SKLENKY
TANGO V PROVOZU
Nové sektové sklenky pro Bohemia Sekt „Tango“ byly navrhovány
na míru. Ještě před vypuštěním do sériové výroby jsou sklenky
testovány v provozu. K tomu bylo osloveno 100 vybraných
gastronomických partnerů z celé České republiky.
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IN VINO

VAŘTE S VÍNEM,

KTERÉ VÁM CHUTNÁ

PODLE NĚKTERÝCH KUCHAŘŮ BY MÍSTO NEJRŮZNĚJŠÍCH DOCHUCOVADEL V KUCHYNI STAČILO MÍT BÍLÉ,
ČERVENÉ A PORTSKÉ VÍNO. VÍNO JAKO PŘÍSADA DOKÁŽE DÁT JÍDLU NEZAMĚNITELNOU CHUŤ. NAVÍC
MŮŽE BÝT PŘÍJEMNÝM SPOLEČNÍKEM PŘI VAŘENÍ. MOŽNÁ PROTO SE ŘÍKÁ, ŽE BYCHOM NEMĚLI VAŘIT
S VÍNEM, NA KTERÉM BYCHOM SI NEPOCHUTNALI PŘI BĚŽNÉ KONZUMACI.

Pokud chcete použít víno jako ingredienci, nemusíte se nijak
omezovat. Použít lze jak červené či bílé, tak rosé. Italové například
při přípravě rizotta používají prosecco. Šumivé víno dokáže osvěžit
jakýkoli pokrm. Ani odrůda není limitem – vyberte si tu, která je vám
blízká, nebo třeba skvěle sestavené cuvée. Experimentovat rovněž
můžete s přihlédnutím ke zbytkovému cukru nebo chuti. Zapojte
představivost a ta vám napoví, jestli pokrmu prospěje víno plné
ovocitých chutí a vůní, s plným tělem, nebo s vyšší kyselinkou.

PŘILÉVEJTE, PODLÉVEJTE
Ačkoli neexistují žádná pevná pravidla pro použití vína v kuchyni,
obecně se dá říci, že platí stejné zásady jako při snoubení. Červené
víno je vhodné pro přípravu pokrmů z červených mas a zvěřiny
(takové hovězí po burgundsku je skutečná delikatesa), bílé, pokud
se rozhodnete pro rybu a drůbež. Bílé víno může způsobit problémy
v omáčkách se smetanou, které by se mohly srazit. Aby se vám
to nestalo, víno přidejte jako první a nechte je přejít varem, který
je zbaví kyselosti. Potom teprve přilijte smetanu. Víno lze použít
i na podlévání pokrmů, které pomalu pečete v troubě, nebo jím
částečně můžete nahradit vodu v těstě na sladký koláč. Jindy do něj
zkuste naložit rozinky nebo jiné sušené ovoce, které pak do koláče
přidáte.

Vínem lze ochutit i polévku. Podlijte jím osmahnutou zeleninu na dně
hrnce a nechte dvě až tři minuty bublat. Jakmile začne tekutina
připomínat sirup, přilijte vodu nebo vývar. Například portské můžete
dát do základu pravé francouzské cibulačky.

NALOŽTE TO DO VÍNA
Ve víně je možné některé suroviny také marinovat, a to maso
i zeleninu. Někdy stačí nápoj samotný, jindy je dobré přihodit bylinky
a další přísady. Pokrmy můžete vínem potírat i v průběhu grilování.
Marináda z bílého vína
Chystáte se grilovat? Prolisujte česnek, přidejte k němu mletý pepř
a rozmíchejte ve směsi vína a olivového oleje. Do marinády vložte
maso, případně zeleninu nebo tofu, a ještě přihoďte pár bobkových
listů. Hodinu či dvě takové koupele před grilováním dodá pokrmu
zajímavou chuť.
Marináda z červeného vína
Steaky z roštěnce nebo svíčkové naložte do marinády z červeného
vína, olivového oleje, černého mletého pepře, bobkového listu,
tymiánu a trochy třtinového cukru. Čím déle maso necháte
v marinádě, tím bude křehčí. A jako bonus mu víno částečně předá
svou barvu, takže steak bude nádherně tmavý.

IN VINO
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REDUKCE – KONCENTRACE CHUTI

NEJMÉNĚ TŘI MINUTY

Redukce z červeného vína je přísadou, která pokrm povýší
do šlechtického stavu. Získáte ji jednoduše – na mírném ohni
nechte víno lehce probublávat. Během tohoto procesu se odpaří
většina vody, ale také alkohol. Výsledkem je hustší základ pro
některé aromatické omáčky, ale můžete jej použít také při přípravě
šťávy na přelití steaku nebo grilované zeleniny. Redukce se hodí
i do moučníků – zajímavě ochutí náplně a krémy.

Od okamžiku, kdy přidáte víno do pokrmu, jej s ostatními
ingrediencemi vařte nejméně tři minuty. Tato doba je nezbytná
pro to, aby se odpařil alkohol a prolnuly se všechny chutě.

KDY SE VÍNO VAŘÍ
Alkohol se začíná vařit při teplotě 78,3 °C. Chcete-li, aby se
odpařil z vína, které jste přilili do pokrmu, ohřejte jej na teplotu
nejméně 80 °C. Pokud používáte víno s obsahem siřičitanů,
ty se při vaření přemění v oxid siřičitý, který se odpaří.

CIBULOVÁ OMÁČKA S VÍNEM
PODLE RETTIGOVÉ
Nejslavnější česká kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová také
používala při vaření víno. Pro inspiraci vám nabízíme její recept
na cibulovou omáčku.

Usmaž půl drobně rozkrájené cibule, a když začne
červenat, dej k ní kávovou lžičku mouky, dvě lžíce
strouhaného domácího žitného chleba, a nech
to do hněda usmažit, potom to dej do hrnku,
v kterém se obyčejně omáčka vařívá, nalej na to
jeden díl vína, dva díly hovězí polívky a lžíci
dobrého vinného octa, nech to povařit, upraž
kousek cukru do hněda, dej ho k tomu, a když
se to opět povařilo, dej to do nádobky k tomu
určené. Tato omáčka může se dáti buď k hovězímu
masu, nebo jsou-li zbytky od rozličných pečeň,
rozkrájej je na ouhledné řízky, dej je do kuthánku,
nalej na ně tu omáčku, dej k tomu trochu drobně
rozkrájené citronové kůry, trochu kaprlí, a je-li libo,
také kousek sardelového másla – vždy je to dobré.

ITALSKÉ RIZOTTO S PROSECCEM
Na olivovém oleji zpěňte šalotku. Přidejte i jemně nasekaný
česnek a trochu tymiánu. Když je šalotka orestovaná, přichází čas
na rýži. (Tady se na chvíli zastavíme. Abyste dosáhli kýženého cíle,
je třeba použít správný druh rýže s vysokým obsahem škrobu,
například arborio, a uvařit ji ne zcela do měkka, ale „al dente“,
tedy na skus.)
Rýži zarestujte a podlijte vínem, nechte odpařit alkohol
a postupně dolévejte vývar. Průběžně kontrolujte, nakolik je rýže
uvařená. Přidejte sůl a bílý pepř. Mezitím si orestujte pár hříbků
s většími kusy česneku a tymiánem. Česnek zůstane v pánvi,
do rizotta vložíte jen ovoněné hříbky, a to chvíli před tím, než
dosáhne ideální konzistence. Pak vše nechte pár minut pod
pokličkou, aby se ingredience ideálně propojily. V úplném ﬁnále
procesu přidejte ještě trošku vývaru – italské rizotto musí být
kašovité –, nechte ještě krátce projít varem, přidejte parmezán
a máslo a podávejte.
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SALON VÍN

100 + 1 ZAJÍMAVOST
V AREÁLU ZÁMKU VALTICE, SÍDLE RODU LIECHTENSTEINŮ, DNES SÍDLÍ NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM.
Z BAROKNÍCH ZÁMECKÝCH SKLEPŮ DÝCHÁ KLID, PŘÍJEMNÉ KLIMA A STOVKA NEJLEPŠÍCH VÍN ČESKÉ
REPUBLIKY. KTERÁ VÍNA Z PŘIHLÁŠENÝCH 2073 ZÍSKALA ZLATOU MEDAILI A MŮŽETE JE V SALONU VÍN
OCHUTNAT? OSM ZLATÝCH KOVŮ ZÍSKALA VÍNA ZNAČEK BOHEMIA SEKT, HABÁNSKÉ SKLEPY, CHATEAU
BZENEC A VÍNO MIKULOV! VSTUPTE DO SALONU VÍN A OBKLOPTE SE VYBRANOU SPOLEČNOSTÍ
MORAVSKÝCH A ČESKÝCH VÍN.

DEGUSTAČNÍ EXPOZICE
NA ZÁMKU VE VALTICÍCH
Soutěž Salon vín České republiky, ve které držitelé mezinárodních
degustačních zkoušek vybírají stovku nejlepších vín z Čech
a Moravy, probíhá již osmnáct let. Degustační expozice na zámku
ve Valticích se těší velkému zájmu a oblibě. Návštěvníci mohou
celoročně degustovat vína, oceněná Zlatou medailí „Salon vín České
republiky“, a to po vlastní ose – „Volnou degustací“, z moderního
výdejníku vín tzv. „By the Glass“ nebo „Řízenou degustací“
za přítomnosti sommeliera.

Fenka bruselského grifonka, Bublinka, vyrazila po stopách
perlivého světa a tichých vín do Valtic.
Prosluněné nádvoří zámku Valtice
láká i k procházce zámeckou zahradou.

ZOOM
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SALON VÍN
JEN PRO NEJLEPŠÍ VÍNA
Do Salonu vín se mohou přihlásit vína, která již prošla nominačními
oblastními soutěžemi. V národní soutěži je pak čeká dvoukolové
hodnocení. Nejdříve se vybere 200 nejlepších vín, a z těch se
ve ﬁnálním kole vybere ta lepší polovina – 100 nejlepších vín z Čech
a Moravy. Vína z první „dvoustovky“ získají medaili stříbrnou.
Ačkoli je každé víno jedinečné. Jedno mají společné. Všechna jsou
vyrobena z hroznů vypěstovaných v České republice.
Výsledkům soutěže můžete stoprocentně věřit. Mezi degustátory
najdete vinařské technology, sommeliery, obchodníky s vínem,
vinařské novináře i zaměstnance Státní zemědělské a potravinářská
inspekce.

Červená vína jsou uložena v temperovaných boxech.

Volnou degustaci si užijete podle vlastního výběru.

8 ZLATÝCH MEDAILÍ
PRO BOHEMIA SEKT
„Naše vinařství se na této soutěži pravidelně umisťují mezi
nejlepšími. Letošní úspěch nás mimořádně těší, protože představuje
nezávislé potvrzení dlouhodobé kvality našich výrobků v obrovské
konkurenci vín pocházejících převážně z výborného ročníku 2015,“
říká ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek.
Navíc se v kategorii šumivá vína Salonu vín podařilo sektům
společnosti BOHEMIA SEKT obsadit obě dvě místa určená pro tuto
kategorii. Nejlepšími českými sekty jsou Louis Girardot brut 2011
a Chateau Bzenec brut 2013.

Návštěva zámeckých sklepů ve vás zanechá mnoho dojmů a intenzivní zážitek.
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EXPOZICI JE POTŘEBA
SI VYCHUTNAT
Při vstupu do zámeckého sklepení obdržíte sklenku na víno,
degustační sousto, tužku a vytištěný katalog s kompletními popisy
vín. Vlastní poznámky a vjemy k jednotlivým vzorkům se budou hodit
při rozhodování, která vína si případně zakoupit. Domů nebo jako
dárek přátelům.
Každé víno má svůj prezentační box, ve kterém jsou lahve
uskladněny. Nad boxem je umístěna přehledná tabule s kompletním
popisem vína, včetně analytických údajů, senzorických charakteristik
a aromatického proﬁlu.

TICHÁ VÍTĚZSTVÍ
Vinařství Habánské sklepy v letošním ročníku Salonu vín uspělo
hned čtyřikrát, zlatou medaili udělila odborná porota vínům Ryzlink
rýnský 2015, Rulandské modré 2015, Cabernet Sauvignon 2013
a Zweigeltrebe barrique 2015. Vinařství Víno Mikulov získalo zlato
za Rulandské bílé 2015 a Sauvignon 2016 z řady Víno Mikulov
Sommelier Club.
Oceněná vína naleznete i na www.osobnivinoteka.cz.
Tři vítězná vína z Habánských sklepů: Ryzlink rýnský 2015,
Cabernet Sauvignon 2013 a Zweigeltrebe barrique 2015.

Degustační sousto, katalog Salonu vín a Zweigeltrebe barrique 2015.

Víno Mikulov Sommelier Club a Habánské sklepy Rulandské modré 2015
v moderním výdejníku tzv. By The Glass.

MOJE CESTA K VÍNU
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NA JACHTĚ

ZAČÍNÁME BUBLINKAMI
A PAK PŘECHÁZÍME DO VÍNA,
NEJLÉPE SUCHÉHO
LUCIE KŘÍŽKOVÁ LONI NA PODZIM MODEROVALA SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ JEDNOODRŮDOVÉHO SEKTU
BOHEMIA SEKT RYZLINK RÝNSKÝ V ROTHMAYEROVĚ SÁLE NA PRAŽSKÉM HRADĚ. LUCIE KŘÍŽKOVÁ, DŘÍVE
VÁCHOVÁ, JE VÍTĚZKOU SOUTĚŽE MISS ČESKÉ REPUBLIKY 2003, MODERÁTORKOU TELEVIZNÍHO POŘADU
SAMA DOMA A NOVĚ I TVÁŘÍ OBCHODNÍHO ŘETĚZCE KAUFLAND. S MANŽELEM DAVIDEM KŘÍŽKEM –
SPORTOVNÍM JACHTAŘEM, TVOŘÍ PÁR, KTERÝ JE AKČNÍ NA VODĚ I NA SUCHU. KDYŽ MAJÍ CHVÍLI PRO SEBE,
RÁDI VYRAZÍ NA JACHTU NEBO VEČER DO VANY, A K TOMU SE VÝBORNĚ HODÍ SKLENKA SEKTU NEBO
TICHÉHO VÍNA.
Lucie Křížková v restauraci Le Bistro, kde se snoubí dobré pití a jídlo.

Soutěžit se dá v ledasčem. Třeba i v tom, kdo dokáže připravit
nejlahodnější bramborový salát nebo vajíčkovou pomazánku.
V čem soutěžíte vy?
Teď jsem zrovna vzpomínala, dvanáctého dubna to bylo patnáct
let, kdy jsem vyhrála Miss. Já se nerada připomínám tím, že jsem
tu soutěž vyhrála. Navíc je to hodně dávno. I když občas se mi stane,
že mi organizátoři nějaké akce volají a ptají se, jestli nejde o překlep
a nabízí mi titul Miss České republiky 2013. To mě vždycky potěší,
ale je to vážně už patnáct let.
Jak se ráda představujete?
Jako moderátorka. Přišlo mi, že když jsem byla představena jako
vítězka soutěže Miss, že se na mě lidi dívali a v duchu je napadalo:
no, tak to znám padesát hezčích holek. Což já vůbec nepopírám.
Vyhrála jsem z těch soutěžících, které se přihlásily. Každý rok to tak
je. Titul Miss České republiky neznamená, že jste nekrásnější ze
všech holek z celé republiky, ale z těch, které se přihlásily. A pak je tu
další předsudek, protože modelky nemají moc dobrou reputaci, lidi
hned napadne: no, tak co z ní vypadne. Já jsem na titul Miss České
republiky pyšná. Krásně mi to změnilo život. Ale když bych si měla
vybrat, tak jsem nejradši moderátorka a maminka.
Ráda o sobě říkáte, že nerada plánujete. Co letos neplánujete?
Třeba loni v létě jsem neměla jedinou práci. A tak to vyšlo, ne že
bych to plánovala nebo odmítala práci. Léto je pro mě takovým
obdobím. Akce, kterých se účastním, se v létě nekonají a Sama
doma se o prázdninách také netočí. Takže jsem byla hlavně s dětmi.
Byli jsme na chalupě, jezdili jsme na kole, byli jsme na Lipně, prostě
jsme si užívali léto. Letos to asi dopadne podobně. Jen oproti loňsku
vyrazíme i k moři.
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S rodinou žijete v Plzni. Jak se vám tu žije? Kam rádi chodíte?
Plzeň mám moc ráda. Obecně má člověk rád taková místa, kde žijí
lidé, které má rád. Proto stále tíhnu k Příbrami, kde jsem vyrůstala,
kde jsem žila, kde mám maminku, bráchu, prarodiče a kamarády
z dětství, ale v Plzni mám svoji rodinu a taky i dost přátel. Rádi
chodíme za dobrým jídlem a pitím. Zrovna s výběrem Le Bistra jste
se treﬁli. Sem chodíme s manželem i přáteli často. S dětmi nejčastěji
do ZOO nebo k Boleveckým rybníkům. Tam je i domovský jachtařský
klub manžela. Já na Boleváku strávila i dost času na paddleboardu.
I během těhotenství. A je to dobré místo i na běhání.
Váš manžel 4x přeplul Atlantský oceán. Stal se několikanásobným
mistrem v závodním jachtaření. Věnujete se také tomuto sportu?
Já jachtařím rekreačně. Což podle mě vypadá tak, že jste na jachtě
jako na dovolené. Ráno vstanete, dáte si ke snídani sekt s něčím
dobrým a užíváte si pohodu na lodi. Téměř každé léto jsme takto
trávili dovolenou v Chorvatsku. Vždycky ještě s nějakou další
rodinou. My máme s manželem rádi společnost dalších lidí a dětí.
S Davídkem už jsme na jachtě byli, Lola je zatím ještě malá, ale brzy
už pojede s námi.
Jela jste někdy na sportovní jachtě?
Díky manželovi jsem to také zkusila. S jedním týmem, jehož jsem
byla součástí, jsme vyhráli mistrovství republiky. Já ale byla na lodi
spíš do počtu a snažila se nepřekážet. Manžel to ale se mnou
nemá jednoduché. Nejsem tak zkušená jako ostatní, se kterými je
zvyklý jezdit. Při jedné z prvních jízd, když mě do všeho zasvětil,

Oblíbené místo v Plzni? Bolevecké rybníky. Na paddleboardu s dětmi.

řekl: „obrat“ a já než přelezla na druhou stranu lodě, tak otočil
a já zmizela ve vodě. Pak jsem se málem utopila na Lipně, to když
mě učil windsurﬁng. Když začne foukat, manželovi se zatemní
mozek a nechá mě klidně sedět na prkně uprostřed Lipna, i když je
evidentní, že už nemám sílu na to, abych se vrátila, a jde sám jezdit.
To jsem si říkala, to není normální, to je snad na rozchod. Pak jsme
spolu jeli ještě na windsurﬁng na Havaj. Tam jsem se chtěla naučit
startovat z vody.
A co jste manžela učila vy?
Měla jsem párkrát touhu ho naučit trochu tancovat, protože mám
ráda salsu. Nejdřív měl snahu a pak zjistil, že je poleno, takže mi řekl,
že tohle dělat nebude. Na salse je dobré, že můžete tančit s kýmkoli.
Chodila jsem tančit do tančírny v Plzni a jezdila i do Prahy, třeba
do Viničního altánu v Gröbovce, kde se pořádají salsa večery.
Dívala jsem se na videa na YouTube, které si točíte sama. Jak vás
to napadlo?
Psalo mi hodně maminek a ptaly se na různá cvičení a další věci,
a já zjistila, že odepisovat každému jednotlivě zabere spoustu času.
A pak přišel dotaz, jestli bych nemohla točit i videa. A protože jsem
nechtěla být závislá na dalších lidech a jejich časových možnostech,
Z rodinného alba.
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tak jsem si řekla, že to zkusím sama. I s tím, že to bude amatérské.
Sama jsem natočila a sestříhala pár videí. Ale teď jsem ve stadiu,
kdy mám nápady na další videa, ale není čas to natočit.
Bavilo vás to? Chtěla byste být YouTuberkou?
Já se třeba na Instagramu proﬁluju jako máma od dětí. Na označení
YouTubera asi nejsem ten správný výstřední typ. Za YouTubera se
rozhodně nepovažuji. Vím, že to dělám amatérsky a nemám v tom
takové ambice, ale baví mě ta zpětná vazba. Já jsem k sociálním
sítím měla dlouhou dobu neutrální vztah. Pak mě zlákal Instagram.
Je tam skvělá komunita lidí. Přijde mi, že tam není tolik negace jako
třeba na Facebooku. Nebo já mám jen samé pěkné ohlasy, ráda
si ty komentáře pročítám, dělá mi to radost.
Kdybyste dostala novou nabídku na moderování a musela byste
se rozhodnout mezi novým pořadem a Sama doma. Jak byste
se rozhodla?
Koncept pořadu Sama doma je ojedinělý. Pořadů tohoto typu
už tolik není. Máme skvělý tým. Taky mi vyhovuje i to, že se vysílá
čtyři dny v týdnu a potom mám 14 dní volno. Je to ideální práce,
když máte děti. Neměnila bych. Vlastně bych si přála moderovat
Sama doma tak dlouho jako moje kolegyně Stáňa Lekešová. Mně
vyhovují klidné a připravené formáty. Když jsem dřív uvažovala,
co by mě bavilo, tak to bylo zpravodajství. Ale zpravodajství je
o dost náročnější.
Jak jste se k moderování Sama doma dostala?
Volali mi, když jsem byla v šestinedělí, jestli bych nechtěla přijet
s Davídkem do studia jako host. Nejdřív jsem si říkala, že nikam
nepojedu, že se asi zbláznili. Ale pak mi říkali, že by o mě stáli i jako
o moderátorku. To jsem změnila názor a přijela. Ale moderovat jsem
začala až rok a půl poté. Když se to místo uvolnilo.
Řekla byste, že vínu rozumíte?
Ne, já tolik ne, i když se rok od roku propíjím k větším znalostem.
Manžel vínu rozumí víc. Já to mám s pitím vína stejně jako s kávou.
Když jsem začínala s kávou, z půlky to bylo mléko. Jinak bych ji
nevypila. Teď už se pomalu dopracovávám k černému pressu bez
cukru a bez mléka. Takže dřív mi nechutnalo jiné než polosladké
víno. A teď? Třeba na jachtě začínáme bublinkami a pak přecházíme
do vína, nejlépe suchého. Vína vozíme svoje, česká i zahraniční.
Podle toho, která nám chutnají a která manžel vybere. Já mu v tom
plně důvěřuji.

Užívat si prvních slunečných dnů se dá kdekoli. Třeba i v městských sadech.
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ZA VŠÍM HLEDEJ…

MANAŽERA JAKOSTI

MANAŽER JAKOSTI VÍTĚZSLAV ŠUHÁJEK LETOS V BŘEZNU OSLAVIL DVACET LET VE SPOLEČNOSTI
BOHEMIA SEKT. KDYŽ MÁ SHRNOUT PRÁCI SVÉHO TÝMU, PŮJČÍ SI PŘÍMĚR ZE ŽIVOTA HMYZU. „ZNÁTE
ZÁBĚRY MRAVENCŮ, KTEŘÍ, JE-LI TŘEBA, VYTVOŘÍ NAD PROPASTÍ ZE SVÝCH TĚL MOST, PO NĚMŽ PUTUJÍ
DALŠÍ MRAVENCI ZA SVÝMI CÍLI A ÚKOLY? JÁ A MÉ KOLEGYNĚ TO MÁME PODOBNĚ. JSME TÝM, KTERÝ JE
SOUČÁSTÍ FIRMY, ANALYZUJEME, KONTROLUJEME, LADÍME PROCESY, KTERÉ JÍ POMÁHAJÍ K ÚSPĚCHU.
SNAŽÍME SE, ABY NAŠE PRODUKTY MĚLY VYSOKOU A TRVALOU KVALITU A JEJICH OBLIBA U ZÁKAZNÍKŮ
STOUPALA.“
1. V senzorické laboratoři
Každé ráno se pan Šuhájek v senzorické laboratoři sejde s dalšími
kolegy z technologické komise jakosti, aby společně zkontrolovali
sekty, které se vyrobily předchozího dne, a rozhodli, jestli je možné
je uvolnit do prodeje. Odborníci hodnotí nejen vzhled, vůni, barvu
a chuť nebo perlení, ale také vzhled lahve, kvalitu korku, údaje
uvedené na etiketě, na kartonu a na paletovém štítku. Na výsledcích
hodnocení se musejí všichni shodnout. Pokud by komise v rámci
senzorické kontroly shledala jakoukoli odchylku od interních
technologických znaků, celá šarže by zůstala ve skladu. Nutno říci,
že díky nastavenému systému vstupních a mezioperačních kontrol
tato situace již několik desítek let nenastala.

3. To je barva!
Avanti Spritz, trendy nápoj, jehož úžasné ohnivé barvě může
konkurovat snad jen letní zapadající slunce. Však také léto je
obdobím, kdy po Avanti Spritzu zákazníci nejvíce touží. V procesu
vývoje produktu probíhá senzorická kontrola všech jeho vlastností,
aby byly v souladu s požadovanými standardy. V tomto případě se
Vítězslav Šuhájek zaměřil na intenzitu odstínu barvy, která je pro
výrobek typická. Vzorek prošel, a tak nápoj může pokračovat na své
cestě výrobou.
3

1

2

2. Vína do cuvée
Z každé cisterny se odebere vzorek tří lahví, obsah první z nich slouží
k vstupní analytické a zároveň senzorické kontrole. Členové komise
zapojí své trénované smysly, aby potvrdili svou předchozí volbu.
Pokud obě zkoušky dopadnou dobře a parametry vína odpovídají
požadavkům, zbylé dvě lahve putují do archivu a celá dodávka
do sklepa. Proces tvorby cuvée může začít.

4. Vstupní kontrola korků
4
Korková kůra pro výrobu zátek je
materiál, který může zcela zásadně
ovlivnit výslednou kvalitu ﬁnálního výrobku. Na vínu s pachem
nebo chutí po korku si zákazník nepochutná. Proto se z každé šarže
odebere vzorek zátek a oddělí se z nich nejkvalitnější část, která
v lahvi přichází do přímého styku s vínem. Takto získané plátky korku
se ponoří do sektu v takzvaných prachovnicích, dokonale uzavřených
skleněných lahvičkách, kde zůstanou sedm dní. Poté přijde pan
Šuhájek a čichem pečlivě zkontroluje, zda sekt není cítit po korku.
Většinou ne, ale někdy se to stane. To se pak celá zásilka korků vrátí
zpět k dodavateli, například do Portugalska.
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5. Demoverze densitometru z USA
Densitometr od americké ﬁrmy Rudolph Research Company, který
testují ve staroplzenecké laboratoři, je první ve střední Evropě.
Měří hustotu vína či destilátu tak, že rozkmitá vzorek a podle jeho
viskozity určí obsah alkoholu nebo cukernatost. Tenhle technologický
zázrak je tu na zkoušku, ale nejspíš se stane součástí stálé výbavy
zdejší akreditované analytické laboratoře. Poskytuje totiž naprosto
přesná čísla, která jsou součástí výpočtů dalších hodnot. Například
víno, které cestuje do zahraničí, vždy provází přesný analytický
certiﬁkát a zákazník si údaje v něm uvedené může ověřovat u jiných
akreditovaných laboratoří. „Za čísly uvedenými v certiﬁkátu
si musíme stát,“ říká inženýr Šuhájek.
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Pracovní m
otto:
Kvalita
je nejlepší
recept.

7. V kanceláři
Tady začíná manažer jakosti každý svůj pracovní den. Společnost
BOHEMIA SEKT má řadu certiﬁkací platných po celém světě,
například ISO 9001, 14001 a 18001, IFS a BRC. Požadavkům těchto
norem je potřeba přizpůsobit veškeré ﬁremní výrobní procesy. Ty
jsou popsány v tajné interní technologické dokumentaci, kterou má
pan Šuhájek rovněž na starost. Aby mohl vykonávat tuto část agendy,
musí se orientovat také v české, a zejména evropské vinařské
legislativě, jejichž požadavky je třeba implementovat do chodu ﬁrmy.

7
5

6
6. Systém HACCP v revizi
Ve společnosti BOHEMIA SEKT probíhá revize HACCP, systému
kritických kontrolních bodů ve výrobě. Každé nebezpečí se dá
nejlépe zkrotit, když o něm víte předem a připravíte se na něj.
Identiﬁkace možných rizik v celém procesu výroby, jejich analýza
a způsoby, jak jim předcházet, eliminovat je nebo omezit jejich
případné dopady, jsou obsahem projektu, který začal loni v prosinci
a potrvá do léta.

8. Les a pes
8
Důležitým členem Šuhájkovic
rodiny je dvouletá fenka Roxy, kříženec knírače a amerického
staforda. Stejně jako její páníček i Roxy miluje procházky lesem.
Společně si je užívají každý den. „Je to chvíle, kdy mohu v klidu
a bez rušivých vlivů relaxovat a vypnout, anebo si promyslet různé
pracovní problémy,“ říká pan Šuhájek. Jeho dalším koníčkem je
badminton a pak taky nikdy nekončící práce kolem domu.
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MIONETTO

MÁ NOVÝ STYL

MIONETTO JE JEDNO Z NEJSTARŠÍCH, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH A NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PROSECC NA SVĚTĚ.
NA LETOŠNÍM MEZINÁRODNÍM VINAŘSKÉM VELETRHU PROWEIN V DÜSSLEDORFU V BŘEZNU PŘEDSTAVILA
ZNAČKA NOVÝ KOMUNIKAČNÍ STYL A UKÁZALA, PROČ JE NÁPOJEM ČÍSLO JEDNA PRO FASHION
A FOOD BLOGERY ČI MILOVNÍKY DESIGNU Z CELÉHO SVĚTA.

ZÁKLADEM JE ŠIKMÝ PRUH
A ORANŽOVÁ
Nový komunikační styl, který se objevuje v logu, na lahvích
a na všech klíčových vizuálech pracuje se dvěma jedinečnými prvky.
Šikmým pruhem v podobě etikety a sytě oranžovou barvou. Šikmo
řezaná etiketa symbolizuje strmé svahy této severoitalské vinařské
oblasti. Oranžová barva vyjadřuje vřelé city k lokálním pěstitelům.
Oba prvky tak ztvárňují myšlenky, které jsou součástí ﬁlozoﬁe tohoto
vinařství při výrobě vína.
Když Francesco Mionetto vinařství v roce 1887 zakládal, asi si
uvědomoval jedinečnost lokality. Šumivá vína vyráběná v oblasti
Conegliano-Valdobbiadene jsou totiž označována jako ta nejlepší
prosecca. Mionetto bylo i jedno z prvních, které začalo s exportem.
Nejdříve do Německa, potom do Spojených států amerických
a nakonec do celého světa. Je to také vůbec nejprodávanější
prosecco v italské gastronomii.
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Prosecco Mionetto je v posledních letech stále populárnější i u nás.
Lehce se snoubí s jídlem a láká hlavně v létě na osvěžující chuť.
A potvrzuje tím své motto. Mionetto je více než jen prosecco.

1887

1965

1981

Již od roku 1887 píše Mionetto
v regionu Prosecco na severovýchodě
Itálie svůj příběh a vytváří vína,
která okouzlují a inspirují.
Nezaměnitelný styl Mionetto se
zhmotnil v raﬁnovaném Prosecco Brut,
které se vyznačuje svůdným aroma
a chutí medu, jablka a bílé broskve.
Zažijte svět Mionetta,
svět plný perlivé inspirace.

2006

NÁVŠTĚVA
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RESTAURACE AMARYLA

STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU

RESTAURACE AMARYLA STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU BĚHEM FESTIVALU ŠUMIVÝCH VÍN, SEKTIVALU,
KTERÉHO SE PO DRUHÉ ZA SEBOU ÚČASTNÍ, ALE I Z MNOHA JINÝCH DŮVODŮ. SPOLEČNÝM
JMENOVATELEM JE STYL. RESTAURACE SÍDLÍ V PROSTORÁCH HOTELU AMARILIS, KTERÝ NAVRHL
ARCHITEKT LUDVÍK KYSELA, JENŽ ZMĚNIL PODOBU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ, NAPŘÍKLAD OBCHODNÍM
DOMEM BAŤA, PALÁCEM U STÝBLŮ A PASÁŽÍ ALFA NEBO DĚTSKÝM DOMEM NA PŘÍKOPECH.
ARCHITEKTURU LUDVÍKA KYSELY POZNÁTE NEJLÉPE PŘI NÁVŠTĚVĚ RESTAURACE NEBO WELLNESS
CENTRA. K OBĚDU A ODPOČINKU JISTĚ OCENÍTE I SKLENKU ŠUMIVÉHO VÍNA.
Interiér hotelu i restaurace dodržuje principy feng shui. Lidé,
kteří tu pracují nebo jsou hosté, se tu cítí dobře. A to i kvůli
mezinárodní kuchyni a sektům, které dokáží povýšit gastronomický
zážitek o level výš. Šéfkuchař Maxim Semenchukov, známý jako
Running Chef, připravuje jídlo vždy z čerstvých surovin, bez
konzervantů, bezlepkové i bezlaktózové, podle ájurvédských
zásad vegetariánské i masité, kde je maso připravováno
metodou sous-vide.

Running Chef Max Semenchukov
Max se v restauraci Amaryla jako šéfkuchař věnuje běhu kuchyně.
Kromě toho běhá i půlmaratonové závody. V poledním menu
naleznete vždy jedno jídlo, které coby Running Chef doporučuje
běžcům nebo lidem, kteří upřednostňují zdravý životní styl. Většinou
je to jídlo, které je lehce stravitelné a bezmasé.
„Když se běhu věnujete víc, tak řešíte i jídlo. Já třeba před
maratonem nebo před nějakým závodem maso nejím. Protože maso
organismus zatěžuje. Maso jím, když trénuji. Je v něm bílkovina
a ta je potřeba pro svaly. Ale před během, před půlmaratonem
nebo nějakým jiným závodem je potřeba jíst jídla, kde jsou „pomalé“
sacharidy – těstoviny, kuskus, rýže, pomaleji je zpracováváte a máte
tak energii po celou dobu běhu,“ prozrazuje své poznatky
Running Chef Max.
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MALÁ OCHUTNÁVKA
Z TAPAS MENU SEKTIVAL
Králičí terina s pistáciemi, brioche,
slaninový chips & Chateau Radyně extra brut
„Králičí terina je pokrm, který pochází z klasické francouzské kuchyně
a jí se za studena. Kromě králičího masa je tam i vepřové maso,
šalotka, trochu bílého vína a dušená karotka. Maso z celého králíka
se nakrájí na malé kostičky, promíchá, dochutí a pak se peče. Králičí
ﬁlé ze hřbetu vařím ve vakuu, metodou sous-vide, tedy ve vodní
lázni a za velmi nízkých teplot. Terina je vizuálně zajímavá. Je to
taková mozaika. Nejdříve se pokládá směs, na ni králičí ﬁlátko, další
vrstva směsi, karotka, vrstva směsi a poté se to celé peče,“ popisuje
Running Chef Max.
Chateau Radyně extra brut
„S králičí terinou se vhodně snoubí Chateau Radyně extra brut.
Nejdéle nepřetržitě vyráběný sekt v České republice potěší
hlavně milovníky bublinek, kteří dokážou ocenit velmi suchá
šumivá vína. Sekt vzniká tradiční metodou kvašení v lahvi a vyniká
dokonalou harmonií a perzistencí chuti. Chateau Radyně extra brut
získal například zlatou medaili a stal se vítězem kategorie
Vinařské Litoměřice 2018. A další zlatou medaili obdržel letos
na tzv. Wimbledonu mezi výstavami, nejstarší soutěži vín,
kterou si všichni vybaví pod názvem Valtické vinné trhy.
Stříbro získal tento unikátní sekt na mezinárodní soutěži
San Francisco IWC 2017,“ doplňuje David Král, nejlepší
sommelier ČR v letech 2015–2016.

NÁVŠTĚVA

Krevetový špíz, ananas, kokos, koriandr
& Bohemia Sekt Ryzlink rýnský sec
„Krevetový špíz je pro změnu upravený ve stylu asijské kuchyně.
Při tvorbě menu pro Sektival jsem se snažil, aby nabídka byla
pestrá. A návštěvníci festivalu měli možnost ochutnat rozmanitost
chutí, a přitom to stále dávalo smysl. Kreveta s ananasem je velmi
lehké jídlo. Krevety naložené v kokosovém mléku se lehce orestují
spolu s česnekem a feferonkou. Orestované se přidají společně
s ananasem na špíz a potom se grilují. Nakonec se ještě obalí
v sušeném kokose,“ popisuje dále Max.
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Bohemia Sekt Ryzlink rýnský sec
„S krevetovým špízem se výborně snoubí Bohemia Sekt Ryzlink
rýnský sec. Jeho svěží chuť s jemnou kyselinkou i typická vůně
lipového květu povznese tapas v opravdu královský zážitek. Tento
jednoodrůdový sekt má zelenkavou barvu se zlatavými odstíny
a intenzivní jemné perlení. Aroma sektu připomíná sadové ovoce,
zejména pak zralé broskve a meruňky, s lehkým podtónem rozkvetlé
lípy. Chuť je ovocná, svěží, připomínající tóny citrusů, s harmonickým
poměrem kyselin a cukru vytvářející příjemný aromatický závěr,“
dodává David Král.
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SEKTIVAL

FESTIVAL

TOHO NEJLEPŠÍHO.
VÝBĚROVÉ SEKTY
& DELIKÁTNÍ JÍDLO

Ukázky menu v restauracích
1 Restaurant Amaryla – Tartaletka s modrým sýrem,

cibulové chutney, Bohemia Sekt Prestige rosé brut
2 Café & Restaurant Continental, Plzeň – Domácí paštika

s mandlemi a brusinkami servírovaná na opečeném chlebu,
Bohemia Sekt brut
3 Maximus Resort, Brno – Ravioli, ricotta, špenát, šalvějové

máslo, parmezán, Prosecco Mionetto extra dry

Sektival, který pořádáme třetím rokem, nabízí to nejlepší v pěti
desítkách restaurací po celé České republice. Pestrý výběr sektů,
vyrobených klasicky – metodou kvašení v lahvi i vyrobených
tzv. Charmatovou metodou v nerezových tancích. Šumivá vína
z České republiky i zahraničí, perfektně spárovaná s delikátními jídly.
Sekt v kombinaci s menu, tapas nebo samotný.

4 Aquapalace Hotel Prague, Praha – Pražma královská

pečená na rozmarýnu a mořské soli s pečenou červenou
řepou a palmovými srdíčky, Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay
5 Café Slavia, Praha – Talegio, Chateau Bzenec brut

„Posláním Sektivalu je seznámit milovníky skvělých chutí
s rozmanitostí sektů a umožnit jim vyzkoušet si je ve spojení se
speciálně vybranými pokrmy,“ vysvětluje David Král, dvojnásobný
mistr České republiky v sommelierství. „Osobně doporučuji ochutnat
sekt nejprve samostatně, poté samotné jídlo, a až nakonec vyzkoušet
kombinaci sektu a pokrmu. Tímto způsobem nejlépe poznáte, jak
vhodně zvolený sekt umocní vaše vnímání chuti jídla,“ dodává.

6 Rebellion, Praha – Singapurský krab, Soft Shel krab

v tempuře s japonskou majonézou, křupavou zeleninou,
Chateau Radyně extra brut
7 Hotel Lucia, Veselí nad Lužnicí – Parmská šunka s pečenou

datlí a perillou, Prosecco Mionetto brut
8 Panský dům, Chotěboř – Čokoládové brownies s naší

Komu to letos nevyšlo, přijďte nebo se zapojte do dalších ročníků.
Více na stránkách festivalu www.sektival.cz.

zmrzlinou, Bohemia Sekt La Fleur demi sec

1

2

3

4

5

6

7

8

KOMUNIKACE

27

PRAVIDLA PITÍ VÍNA

S NOBLESOU

PITÍ VÍNA JE RITUÁL, KTERÝ MÁ SVÁ PŘESNĚ DANÁ PRAVIDLA. JEHO ETIKETU SE PŘITOM MŮŽE
NAUČIT KAŽDÝ. JDE JEN O OSM JEDNODUCHÝCH ZÁSAD.

VÍNO OBJEDNÁVÁ HOSTITEL
V restauraci objednává víno vždy hostitel, s případnou radou číšníka.
Pokud u stolu sedí host, který se velmi dobře vyzná ve víně, měl by vybírat lahev i on.

OCHUTNÁVKA ODHALÍ O VÍNĚ VŠE
Hostitel by měl jako první ochutnat lahev, kterou sám vybral. Pokud by víno mělo vadu,
předejde tak ze své strany faux pas.

DO TŘETINY, NEJVÝŠE POLOVINY SKLENKY
Vždy je vhodné nalít víno přibližně do třetiny sklenky, nejvýše do poloviny.
Nejde ani tak o přesnou míru, ale o to, aby měl buket vína možnost se rozvinout.

DRŽET A NEZAHŘÍVAT
Sklenka by se prý měla držet za stopku, a ne za samotnou číši. Údajně kvůli zahřívání vína.
Ale ne všichni znalci pití vína se na tom shodnou. Červenému menší teplotní výkyvy nevadí,
u bílého mohou chuť ovlivnit. Při konzumaci šumivého vína se držení za stopku doporučuje.

VÍNO PIJEME VŠEMI SMYSLY
Nejprve se pohledem zkoumá barva a jiskra vína. Potom, v mírně roztočené číši, pozorujeme,
jak víno stéká po stěně sklenky. Pomalé stékání, které vytváří „slzy“, je známkou vyššího
obsahu alkoholu, zbytkového cukru či obsahu extrahovaných látek.

BUKET VÍNA SE ZKOUMÁ PŘIVONĚNÍM K OKRAJI SKLENKY.
Víno může vonět po ovoci, květinách nebo mít například kořenitý nádech.
Až na závěr ochutnáte první malý doušek vína, který poválíte na jazyku i na patře,
vynikne celá paleta jeho chuti.

CHVÁLA PITÍ S MÍROU
Pokud se setkáte s novým druhem vína, je lepší dát si raději o sklenku
méně než obvykle. Některá těžší vína mohou omámit smysly rychleji.

DILEMA DOLÉVÁNÍ
Etiketa stolování dovoluje dolévat jak bílé víno, tak červené i šumivé. Jen je potřeba myslet
na to, jaké množství vína ve sklence zůstává. To kvůli teplotě zbylého i dolévaného vína.
https://www.osobnivinoteka.cz/blog
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HABÁNSKÉ SKLEPY
SE OTEVÍRAJÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM,
PŘÍSTUPNÉ BUDOU CELOROČNĚ
ZAČÍNÁ LÉTO A S NÍM ROSTE CHUŤ NA NOVÉ ZÁŽITKY A DEGUSTACE. VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH
SE PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH OTEVÍRAJÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ HABÁNSKÉ SKLEPY. DÍKY OBLIBĚ
HABÁNSKÝCH VÍN A CELKOVĚ POVEDENÉ REKONSTRUKCI BUDE HISTORICKY NEJVĚTŠÍ HABÁNSKÝ SKLEP
OTEVŘENÝ PO CELÝ ROK.

HABÁNI – ZRUČNÍ ŘEMESLNÍCI,
VÝBORNÍ STAVITELÉ A VYNIKAJÍCÍ
VINAŘI
Habáni byli reformní novokřtěnci a pokrokově smýšlející lidé,
kteří přišli na Moravu před více než čtyřmi stoletími. Sami se nazývali
„Hutterovi bratři“ podle svého představeného Jakoba Huttera,

ale na Moravě jsou nejčastěji nazýváni „Habány“ (zkomolením
německého Haus haben – mít dům). Právě na Moravě si brzy
získali respekt jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a vynikající
vinaři. Postavili mnoho vinných sklepů a v největším z nich dnes
sídlí a vyrábí víno společnost stejného jména – Habánské sklepy.
Do dnešní doby se zachovalo na Moravě mnoho staveb zejména
vinných sklepů. Ten největší z nich, Habánský sklep, prošel
rekonstrukcí a od léta bude otevřený všem návštěvníkům.

Brno

DESIGN
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Velké Bílovice

Znojmo
Mikulov
Břeclav

Kontakt:
degustace@habanskesklepy.cz
tel.: 519 504 280, 733 148 280
Adresa: Čejkovská 1274, Velké Bílovice.

NOVÝ SKLEP, VINOTÉKA
I VENKOVNÍ TERASA

HABÁNSKÉ POHLEDY
DO CELÉHO SVĚTA

„Sklepní prostory jsou vždy velkou výzvou. K degustaci patří
pocity vřelosti a tepla, a to sklepení běžně nenabízí. Napadlo nás,
že bychom mohli nainstalovat světelné panely s fotkami a využít
možností, založených na hře světel a stínů,“ vysvětluje počáteční
úvahy architekt Marcel Hausner z architektonického studia
HAUSNER / SPĚVÁČEK.

Kromě vybraných vín k degustaci, můžete v Habánských sklepích
narazit na nabídku archivních vín, kterou jinde nenajdete. A protože
se s kvalitním vínem výborně snoubí kvalitní jídlo, jsou nabízené
potraviny od lokálních výrobců. Pokud budete chtít udělat radost
někomu ze svých přátel nebo rodiny, můžete zakoupit vybrané
víno, dárek nebo si na chvíli sednout na venkovní terasu a poslat
habánskou pohlednici. Srdečné pozdravy bezpečně dorazí do celého
světa.

S rekonstrukcí se začalo loni na podzim, první část si mohli
návštěvníci prohlédnout již v dubnu v rámci akce „Ze sklepa
do sklepa“. Ať už jste na akci byli, nebo ne, přijďte se podívat.
Od začátku letních prázdnin bude k dispozici i nově zrekonstruovaná
vinotéka a terasa. Další skvělou novinkou je, že se do původních
habánských sklepů vrací výroba vína.

REZERVACE HABÁNSKÉ SKLEPY
Na prohlídku nově zrekonstruovaných sklepů si rezervujte alespoň
90 minut. Vychutnat si můžete jedinečnou atmosféru a degustovat
podle výběru ze tří nebo šesti vzorků. Prohlédnete si lisovnu,
místnost s viniﬁkátory a nejstarší habánský sklep. Pro zájemce
o volnou konzumací vybraných přívlastkových vín a získání dalších
znalostí se vyplatí rezervovat si degustaci s vinařem. Rezervace
je ostatně důležitá i pro početnější skupiny (6 a více) nebo ﬁrmy.
Prohlídky lze upravit podle dohody i speciálně na míru.

VÍNA HABÁNSKÝCH SKLEPŮ
PŘITAHUJÍ JAKO MAGNETKY
Jsou praktické, jsou vtipné a je jich šest. Šest magnetek,
šest motivů, šest zákonů. Každá komentuje život habánů
s lehkým nadhledem. A zároveň říká, že svět se po těch
staletích změnil mnohem méně, než si myslíme. Magnetky
naleznete na lahvích.
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PRAŽSKÉ JARO: NEJTRADIČNĚJŠÍ
A NEJPROGRESIVNĚJŠÍ FESTIVAL
KLASICKÉ HUDBY

DEN
BOHEMIA
SEKTU

Pražské jaro je výjimečný festival, který každoročně obohacuje
kulturní život napříč generacemi. Jde sice o nejtradičnější
festival klasické hudby, ale patří mezi nejprogresivnější.
Zahajovací koncert je živě přenášen na Kampu, kde vládne
uvolněná a rodinná atmosféra. Open-air promítání předchází
bohatý program. Letos se o něj postaraly základní umělecké
školy a jejich akce s názvem ZUŠ Open.

Ani letos jsme
nezapomněli oslavit
Den Bohemia Sektu.
Program byl připravený
pro velké i malé špunty,
Popíjel se Bohemia Sekt,
degustovala se i tichá
vína, a kdo chtěl, mohl
nahlédnout i do našich
sklepů.

Obecně je Pražské jaro považováno za průkopníka v oblasti
vizuální propagace. A progresivní bylo letos i řešení, jak si vychutnat
občerstvení bez front. Objednáním menu předem. Jako první v nabídce
byl Bohemia Sekt brut s karafou vody.

JIŘÍ SLÍVA
MÁ RÁD PLZEŇ I VÍNO
Vínem inspirované litograﬁe Jiřího Slívy jsou krásnou
ukázkou toho, jak se nebrat vážně a dívat se na svět
s humorem a nadsázkou. Jiří Slíva je karikaturistou,
ilustrátorem, kytaristou, členem SČUG Hollar, graﬁkem,
a po studiích na Vysoké škole ekonomické byl osm let
sociologem a futurologem.
Kreslil například pro deníky Die Zeit, The Wall Street Journal
Europe, The New York Times nebo The Los Angeles Times.

ZLATÝ KUCHAŘ
– soutěž, ve které hodnotí novináři píšící o gastronomii, foodbloggeři
a gourmeti – zná své vítěze. Cenu v hlavní kategorii si odnesl Jan
Punčochář z Grand Cru Restaurant & Bar. A my jsme u toho nemohli
chybět!
Slavnostní galavečer s předáním cen oceněným kuchařům proběhl
v Royal Theatre na pražských Vinohradech. Večerem provázela herečka
a milovnice gastronomie Markéta Hrubešová.
Do síně slávy české gastronomie vstoupil Roman Paulus. Český
šéfkuchař, který byl mimo jiné kuchařem v legendárním londýnském
hotelu Savoy, šéfkuchařem hotelu Hilton a pro hotel Radisson Blu získal
třikrát gastronomické ocenění, michelinskou hvězdu.

Graﬁku samostatně vystavoval v Praze, Moskvě, Paříži,
Mnichově, Hamburku, Salcburku, Curychu, Luganu,
Lucernu, Berlíně, Bruselu, Amsterodamu, Utrechtu, Moskvě,
Varšavě, Soﬁi, Havaně, Miláně, New Yorku, Římě, Tel Avivu,
Ottawě a Tokiu.
Takže jistě chápete, jak nás potěšilo, když plzeňský rodák
vystavil barevné litograﬁe zrovna u nás, v BOHEMIA SEKT
Centru ve Starém Plzenci.

ZE ŽIVOTA BOHEMIA SEKTU

FINÁLE PLZEŇ
Na letošní přehlídce českých a slovenských ﬁlmů Finále Plzeň jsme
připili na zdraví a další úspěch dokumentaristky Olgy Sommerové.
Její dokument „Červená“ o jedinečné zpěvačce a zajímavé ženě
Soně Červené byl oceněn Českým lvem.
„U každé kariéry je důležitý nejen talent a pracovitost, ale i inteligence.
Když si inteligentní člověk umí se životem poradit, na výsledcích je to znát.
Takoví jsou hrdinové mých ﬁlmů, Soňa Červená, Marta Kubišová nebo taková
byla třeba i Věra Čáslavská, která se zajímala i o to, co může udělat pro svět,
nejen pro svou kariéru.“

BOHEMIA SEKT
& MERCEDES-BENZ
PRAGUE FASHION
WEEK JSOU
PARTNEŘI
Letos poprvé jsme se stali partnery
jarní edice Mercedes-Benz Prague
Fashion Weeku, mezinárodního
festivalu české a slovenské módy.
Dražba dvou unikátních uměleckých
předmětů a celoroční podpora zajistily
celkem 1 750 000 Kč na pomoc
rodinám v krizi – když hrozí odebrání
dětí do ústavu.
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VINALIES
INTERNATIONALES 2018
Na začátku letošního roku jsme zaslali vzorky
několika vín do mezinárodní a zároveň nejprestižnější
francouzské soutěže Vinalies Internationales 2018.
Z více než 3500 zaslaných vzorků z celého světa uspěly
produkty Bohemia Sekt hned šestkrát a získaly medaili
Vinalie Internationales 2018.

TITUL PRO
FC VIKTORIA
Plzeňská FC Viktoria vyhrála titul
mistra HET ligy, 25. ročníku nejvyšší
české fotbalové soutěže. Bohemia
Sekt tekl proudem hned na hřišti
i na náměstí Republiky v Plzni, kam
mistři vyrazili oslavit titul s fanoušky.
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