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Tramín červený ze Znovínu je absolutním
vítězem soutěže Festwine
Brno/Velké Pavlovice – Šampionem dvanáctého ročníku mezinárodní
soutěže vín Festwine se stal Tramín červený výběr z hroznů 2009 ze
Znovínu Znojmo.

Do dvanáctého ročníku mezinárodní soutěže vín Festwine přihlásilo 95 vinařství
celkem 530 vzorků vín, jejich hodnocení odbornou porotou proběhlo 10. a 11.
května v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Pohár za nejvýše ohodnocené moravské víno si odnáší Víno Holec za
Sauvignon barrique pozdní sběr 2015.

Pohár za nejvýše ohodnocené zahraniční víno míří do Vinné galerie za
cuvée Bicentenario 2008 z argentinského vinařství Tapiz.

Poháry za nejvýše ohodnocené víno v kategorii vín speciálních získávají
Merlot rosé výběr z cibéb 2014 z Vinařství Volařík a Pálava výběr z hroznů
2015 z Vinařství Lahofer.

Vinná galerie (jako dovozce) získává i diplom za nejlépe hodnocenou
kolekci vín složenou z vín z argentinských vinařství Tapiz a Lagarde.

Nejvíce zastoupenými odrůdami byly letos Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a
Chardonnay. „Milým překvapení byl počet velkých zlatých medailí za vína
s devadesáti a více body. Získalo je šestnáct vzorků, z toho například rovnou dva
z Vinařství Ilias, dva z Vinné galerie a dva z Vinařství Volařík,“ shrnuje Tomáš Vican
z pořadatelské Vinné galerie v Brně.

Festwine jako jedna z mála soutěží umožňuje vinařům nahlédnout do bodování a od
porotců získat vyjádření k jejich hodnocení. Vedle nalévání vín z karaf odlišuje
soutěž od řady ostatních i speciální dekantace, v rámci které si vinaři mohou u
přihlášených vín určit, po jakou dobu před ochutnávkou a hodnocením mají být
otevřená, aby se co nejlépe rozvinula jejich vůně a chuť. „Jedním z poslání a cílů

mezinárodní soutěže vín Festwine je poskytnout všem vystavovatelům zpětnou
vazbu o tom, jakými body jejich vína hodnotili jednotliví degustátoři. Chceme tak
podpořit odborný dialog,“ vysvětluje Tomáš Vican.

Vína hodnotila komise složená ze špičkových degustátorů. Všichni ocenění vinaři
obdrží ručně tištěný diplom z mědirytiny s vinařským motivem.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání ocenění s kulturním programem a
ochutnávkou všech přihlášených vzorků vín se uskuteční ve středu 18. května od
18 hodin v areálu SKM Masarykovy univerzity, Vinařská 5, Brno v prostorách auly
menzy. Vstupenky na akci jsou v prodeji ve Vinné galerii
(www.vinnagalerie.cz) v Lužánecké ulici 16 v Brně. Večerem provede
návštěvníky herec Zdeněk Junák.

Více informací a kompletní výsledky naleznete na WWW.FESTWINE.CZ.
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