Představení
Domaine Eisgrub
Jedna z velmi zajímavých degustací na sklonku loňského roku proběhla i ve Vinografu,
kde své portfolio představilo pro mnohé neznámé vinařství Domaine Eisgrub
z Lednice. Malé vinařství zaměřené na produkci vysoce kvalitních vín, jež vyrábí
ve svých 200 let starých sklepích z vinic, které leží pouze v katastru obce Lednice.

H

ned první vzorky degustace ukázaly, že máme pĜed sebou skuteþnou
extraligu tuzemského vinaĜství.
Za víny tohoto vinaĜství stojí, kromČ dalších spolupracovníkĤ, i doc. ing. Mojmír
BaroĖ, Ph.D., vedoucí ústavu vinohradnictví a vinaĜství na Zahradnické fakultČ
Mendelovy univerzity v BrnČ. Hlavním
cílem Domaine Eisgrub je pĜedevším maximálnČ využít potenciál pĜírody, odrazit
unikátní terroir lednických vinic a minimalizovat množství vstupĤ bČhem výroby. „Naše ¿lozo¿e pĜedstavuje pochopení
a pĜizpĤsobení se místu vzniku vína a tím
je vinohrad. Každé víno je peþlivČ a individuálnČ uchopeno na základČ vlastností hroznĤ, ze kterých je vyrábČno,“ Ĝíká
o svých vínech Mojmír BaroĖ. Hlavní výrobní strategii pĜedstavuje maximalizace
extrakce pozitivních látek z hroznĤ, dlouhý
kontakt s kvasniþními kaly a tradiþní výroba v akátových a dubových dĜevČných sudech. Roþní produkce vinaĜství je pĜibližnČ
12 000 láhví, je rozdČlena do malých šarží
(po zhruba 1 000 láhvích), což dává prostor
pro individuální pĜístup ke každé surovinČ.
Každé víno tak má svĤj pĜíbČh a pĜedstavuje originální produkt.
PĜedstavena byla vína ze základní Ĝady
Relax – Veltlínské zelené a Chardonnay.
PĜíjemná, þistá a krásnČ pitelná vína s jasným odrĤdovým charakterem a bezchybným zpracováním. ěada Terroir již zahrnuje
mnohem komplexnČjší vína z odrĤd Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Chardonnay,
Merlot, Cabernet Sauvignon a Pinot Noir.
A velmi zajímavý a pĜíkladnČ þistý a odrĤdový byl i Tramín þervený z Ĝady Orange.
Kéž by právČ touto cestou šli výrobci oranžových vín, mnoho polemik a diskusí o jejich kvalitČ a smyslu by okamžitČ skonþilo.
Dlouho oþekávaným vrcholem veþera
bylo víno 10 000, mimochodem vítČz listopadového testu oranžových vín. Podle
vinaĜĤ pĜedstavuje víno 10 000 pokoru

k révČ vinné, úctu k pĜedkĤm, vlastní názor a ¿lozo¿i v pohárku. Smysl a odkaz
tohoto vína tkví pĜedevším v návaznosti na nejstarší známé technologie, které
na poþátku mladší doby kamenné, témČĜ
pĜed 10 000 lety, zaþali lidé praktikovat pĜi
zpracování hroznĤ a samotné vini¿kaci.
PĜi výrobČ tohoto vína nebyly použity žádné cizorodé látky, vþetnČ oxidu siĜiþitého,
jehož neblahé úþinky na lidské zdraví jsou
neoddiskutovatelné. Dokonale vyzrálé
a zdravé hrozny odrĤdy Veltlínské zelené
byly šetrnČ pomaþkány a odstopkovány.
Poté ruþnČ nanošeny do dubového sudu,
kde spolu se slupkami a peciþkami probČhla spontánní alkoholová i malolaktická fermentace. Po ukonþení všech mikrobiologických procesĤ bylo víno zbaveno tuhých
þástí a vyzrávalo 10 mČsícĤ v toastovaném
dubovém sudu o objemu 225 litrĤ. NeþiĜené a ne¿ltrované víno bylo bez jakýchkoliv úprav nalahvováno do robustních
láhví. Každá láhev má vyrytý znak vinaĜství Domaine Eisgrub 10 000 a je uložena
ve svém kamenu s rytinou partnera, jemuž

láhev patĜí. Láhev je bez etikety a hrdlo je
zalito voskem s peþetním znakem. AutoĜi tak kamenem a technikou použitou pĜi
tvorbČ tohoto unikátního produktu chtČjí
poukázat na zbyteþnČ technizovanou spoleþnost a vzdát hold tisícĤm let práce s pĜírodou. Víno má sytČjší jantarovou barvu
s oranžovým meniskem a vyšší viskozitu.
VĤnČ je intenzivní a þistá, pĜipomínající zralé žluté subtropické ovoce, sušenou
pomeranþovou kĤru, hĜebíþek a skoĜici.
ChuĢ je plná, elegantní a strukturovaná
a nabízí tóny vánoþního koĜení, sušených
citrusových plodĤ, hrušek, kdoulí a jablek.
Dlouhý, elegantní závČr.
Domaine Eisgrub je mladé vinaĜství,
o kterém ale bude urþitČ mezi konzumenty, kteĜí vyhledávají kvalitu, hodnČ slyšet.
Omezená produkce, jasnČ de¿nované Ĝady,
rozumné množství vyrábČných druhĤ vín,
a pĜedevším kvalita a styl. Kéž by takových
vinaĜství u nás vznikalo co nejvíce.
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