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Co je to
„ J a k p r o s t á a s k r o m n á v ě c j e š t ě s t í : s k l e n i c e v í n a , p e č e n ý k a š t a n , t i t ě r n ý o h n í č e k , z v u k m o ř e . “ Nikos Kazantzakis - řecký spisovatel, básník, dramatik a myslitel (1883 - 1957)
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Cuvée
(čti kyvé)

Pojem „cuvée“ se v českém prostředí často spojuje s významem „víno vyrobené scelováním více
odrůd či hovorově směska“. Je to však trochu
složitější. Slovo „cuvée“ obsahuje francouzský
výraz pro tank na víno „une cuve“. Přísně vzato
tedy odkazuje na nádobu, v níž dochází k různým
fázím procesu výroby vína, přičemž scelování
odrůd je jen jedna z nich.
Francouzský vinař scelování odrůd nazývá „assemblage“. U nás se častěji setkáme s pojmem
kupáž (z franc. „coupage“). Což je opět značně
nepřesné, neboť coupage doslova označuje vína
„řezaná“ (vodou, jiným vínem apod.) a to je pro
vína s chráněným původem apelace přísně
zakázáno.
„Assemblage“ je postup pro oblast Côtes du
Rhône tradiční a dokonce i ze zákona daný. Vinař
se snaží tímto způsobem potlačit nebo naopak
vyzdvihnout vlastnosti odrůd, protože některé
dávají vínu více barvy, taninů nebo výrazné aroma
a je potřeba takové projevy vyvážit přednostmi
jiné odrůdy, která víno takzvaně zakulatí.

Vína od vinaře s velkým V
Christian Voeux
je jedním z enologů
a vinařů, který si
bezesporu zaslouží
respekt svých kolegů.
Jeho zkušenosti a
znalosti v oboru jsou
opravdu úctyhodné.

Christian pracoval 24 let jako ředitel
Château Mont-Redon v Châteauneuf-duPape, jako expert enolog je mentorem produkce vín v několika vinařstvích, radí
vinařům s vinifikací a sestavováním asambláží jejich vín. Kromě toho produkuje vína
ve svém vlastním vinařství Domaine de
l′Amauve.

Pokračování na straně 2.

Základem červených vín jsou především odrůdy
Syrah a Grenache noir. Tyto odrůdy obvykle tvoří
základ i známého Châteneuf du Pape, kde se
tradičně sceluje až 13 odrůd (například náš
CHDP Domaine de Banneret, určený výhradně
členům klubu). I pro výrobu věhlasných šumivých
vín v Champagne se scelují odrůdy. Chardonnay
dává šampaňskému svěžest a ovocně květinové
aroma. Pinot Noir zase tělnatost a sílu. Trojici
zákonem povolených odrůd doplňuje Pinot
Menuier (Mlynářka). Jako u našeho Champagne
Hoerter Millésime 2012 (viz. titulní foto).
Každopádně scelování odrůd není pro víno
s označením cuvée nutnou podmínkou. To by pak
vinaři z oblastí vín jednoodrůdových (monocépage) nemohli žádná cuvée dělat. V jednom
tanku na víno tak může vinař vyrobit například
i „cuvée“ z jedné odrůdy, ze selekce parcel, víno
déle a jinak školené. Cuvée je pak často pojmenováno například po někom z rodiny či podle
místních jmen.
A ještě pro zajímavost. Nejuznávanější a zároveň
nějdražší vína na světě jsou právě cuvée a podle
statistických údajů o celosvětové produkci vín,
tvoří cucée až 50% z celkového objemu.

#chodímsrhônou

Trička

2/11/21
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Jak jsme slíbili,
tak jsme udělali.
Sortiment doplňků
Na břehu Rhôny jsme
rozšířili o dámská
a pánská trička.

Trička jsou ze 100% bavlny od českého
výrobce. Jsou dámského i pánského střihu, bílá
s modrými pruhy a na zádech mají decentní
logo Na břehu Rhôny. Na boku u pasu je vyšitý
hashtag #chodimsrhonou. Dámy i pánové si
mohou vybírat ze tří velikostí. Cena je 396,- Kč
a koupíte je ve všech našich pobočkách i na
našem e-shopu.
Připomínáme, že nabízíme také praktické
plátěné tašky, odznáčky, skleničky a další.
Ptejte se naší obsluhy nebo mrkněte na náš
e-shop.
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Vína od vinaře s velkým V
Pokračování ze strany 1.

Domaine de l'Amauve Séguret blanc
" La Daurèle"
Odrůdy: Grenache Blanc (42%),
Clairette (29%), Viognier (18%),
Ugni-Blanc (12%)
Krásně svěží květově-ovocné víno z oblasti, která
sousedí hned s několika slavnými CRU.

Domaine de l'Amauve Vaucluse
I.G.P. “Le Rosé d’Yvonne“
Odrůdy: Grenache Noir 50%,
Caladoc 40%, Syrah 10%.
Mladé a svěží růžové víno s rozvernou
ovocnou vůní, živé chuti a sametově
hladkým projevem na patře.

P.S. Shodou okolností mezi žáky Christiana
Voeuxe patří také Thierry Faravel z Domaine la Bouissiere, jehož vína si získala
velký ohlas a též je najdete v naší nabídce :)

Domaine de l'Amauve Vin de Pays
de Vaucluse
Odrůdy: Grenache Noir 80%,
Syrah 20%.
Víno s příjemným ovocným projevem
a přestože zrálo v dubových sudech
8 měsíců, je lehké a dobře pitelné.

Domaine de l'Amauve Séguret
"Estelles" Rouge
Odrůdy: 70% Grenache noir, 20% Syrah,
10% Mourvèdre, Carignan a Cinsault.
Noblesní a elegantní cuvée s výrazným
aroma ovoce a koření. Ideální k rozjímání
u sklenky, když není kam spěchat.

Jeho majitelé Nadine a Pierre Jauffret
jsou náruživými fanoušky umění. V areálu
vinařství pravidelně pořádají hudební koncerty, autorské čtení nebo divadlo. A pozor,
Pierre pouští vínu při zrání hudbu!
Nepřipomíná vám to jednu známou českou
komediální trilogii? :)

Odrůda
Caladoc

Na malých plochách se ale vyskytuje po celém
světě, například v Izraeli, ve švýcarsku nebo
v Argentině.

Domaine
de l′Amauve
Rodinný poklad
– staré vinice
Prvním ročníkem vín Domaine de l′Amauve
byl rok 2006. Jeho vinice se rozkládají na
11,5 ha, z čehož 9 ha leží v apelaci Côtesdu-rhône Villages Séguret. Tyto vinice
vlastnila Christianova rodina už po generace
a i díky starostlivé péči jeho předků v nich
převažují velmi staré keře, o které Christian
pečuje a nenahrazuje je masově mladou
výsadbou.
Podloží vinic tvoří jílovito-vápencové půdy
poseté oblázky na povrchu, tratě jsou díky
jižní poloze krásně prosluněné a dávají
vzniknout velkorysým a strukturovaným
vínům. O vinice Christian pečuje v souladu
s pravidly ekologického zemědělství a udržuje přirozený výnos méně než 30hl/ha,
aby bylo docíleno co nejvyšší kvality hroznů.

Tradiční odrůdy
a ojedinělé mikroklima
Pěstuje pouze odrůdy, které jsou pro oblast
tradiční a po generace se jim tu daří. Mezi

Šuškanda
o vinařích
z Rhôny
V minulém čísle Rhônovin jsme prozradili,
kteří z našich vinařů jsou vášnivými
sportovci. Tentokrát něco práskneme na
vinařství Château Terre Forte.
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pěstovanými červenými odrůdami nejvíce
dominuje Grenache, dále Syrah, Mouvrèdre a Carignan. Cuvée tvořená těmito odrůdami dávají vínům hlubokou barvu s vůní
vyzrálého ovoce a koření. Mezi bílými odrůdami jsou zastoupeny Clairette, Grenache
Blanc, Bourboulenc, Roussanne, Marsanne
a Viognier.
Ojedinělé mikroklima je podrženo zatravněním vinohradu ob řádek. Sběr hroznů
se provádí pouze ručně a vybírají se pouze
ty nejlepší. Samotná vinifikace probíhá v malých kádích s možností chlazení. Vína
posléze vyzrávají na drobných kalech, aby
se podpořilo jejich jemné aroma, ovocnost
a svěžest. Vyšší řady červených vín Réserve
pak vyzrávají až 14 měsíců v dubových
sudech. Tím Christian docílí vyšší komplexnosti a složitosti vín, která rozhodně
stojí za to ochutnat.

Ovšem Nadine má ještě jeden zajímavý
koníček a to motorky. Měla i svůj vlastní
stroj značky Harley-Davidson. Ten ovšem
prodala a za utržené peníze i s dcerou
procestovala USA. Teď si půjčuje
„harleje“ od Pierra a ten má alespoň více
času na výrobu vína :)

Jednou z odrůd, které ve svých vinicích pěstuje je méně známá odrůda Caladoc. Její domovinou je Francie a vyšlechtěna byla křížením
Grenache noir a Malbec panem Paulem
Truelem v roce 1958 v oblasti Montpellier.
Ve Francii se v roce 2011 pěstovala na ploše
2,6 ha vinic a to převážně v údolí Rhôny, ve
vinařských regionech Languédoc a Provence.

Vína z této odrůdy jsou tmavě červené barvy,
s dobrou strukturou a tělnatá. V aroma jsou
zastoupeny ovocné tóny malin, červených
a černých bobulí i příjemná kořenitost. Rosé
bývají ovocitá, jemná a harmonická.
S čistým odrůdovým vínem se setkáte jen velmi
zřídka. Mnohem častěji se pro svůj vysoký
obsah taninů a barviva používá do cuvée.
Jedno takové rosé vám můžeme nabídnout od
Christiana Voeuxe o jehož vinařství se v tomto
čísle Rhônovin můžete dočíst mnohem více.
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Francouz

&
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Na břehu Rhôny Francouzská se otevřela
v závěru roku 2016. Pro značku Na břehu
Rhôny to byl významný krok. Šlo o první
pobočku, která stavěla na spolupráci s investorem na bázi franšízy. Jejím majitelem je
Vašek Horáček. Ten si navíc už o necelé
roky později otevřel svou druhou pobočku
a díky němu značka dál expanduje mimo
Prahu, do Plzně.
Sotva ale v Plzni otevřel, musel zase zavřít
kvůli karanténě a vládním opatřením. Nyní je
tedy s plzeňskou Rhônou znovu na začátku
a na to, co pro něj Na břehu Rhôny znamená
nebo co chystá pro zákazníky z Plzně
odpovídá v krátkém rozhovoru.
Co Tě vedlo k tomu, aby sis otevřel
vinárnu Na břehu Rhôny?
Vždy jsem měl rád víno a jednou mě kámoška
vzala do Rhôny na Výtoni. Bavil mě ten koncept, že jsem si mohl sám stáčet víno. Vybírat
si dle libosti. A navíc to víno bylo i fakt dobrý.
Prostě to fungovalo a mě to nadchlo. Napadlo mě, že by bylo fajn takový podnik mít.
Tak jsem si sehnal na kluky kontakt a zeptal
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jsem se jich na možnost spolupráce. No
a dopadlo to dobře.
Co Tě na Rhôně baví?
Mě fakt baví ten koncept. A taky mě hodně
baví lidi. O těch lidech je to možná nejvíc,
protože za vínem a za takovým konceptem
prostě chodí prima zákazníci, se kterýma
toho mám vlastně hodně společnýho a cítím
se s nimi v pohodě. Celý ten koncept
samostáčení vín stojí na důvěře v zákazníky.
To se mi líbí a taky se nám to vyplácí.
Proč ses rozhodl, že si otevřeš další
pobočku na bázi franšízy zrovna v Plzni?
Já mám k Plzni silný vztah. Měl jsem tam
babičku a jezdil jsem za ní, takže je to i vzpomínkách z dětství. Mám rád lidi z Plzně. Je
to vlastně hodně díky nim. Díky mým
známým, které v Plzni mám. Bez nich bych do
toho vůbec nešel. Supr byli třeba i řemeslníci, kteří pracovali na rekonstrukci
prostor. Kdybych od začátku necítil podporu všech těch lidí, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, tak bych o tom
vůbec neuvažoval.

Co bys chtěl Plzeňákům nabídnout?
To jsme zase zpátky u toho konceptu. Chci
jim nabídnout zábavu a důvěru. Aby se
bavili jinak a nebáli se ten koncept využívat. V Plzni je skvělý pivo a já jim chci
kromě to nabídnout i skvělý víno. Který
si navíc můžou sami vybírat a stáčet dle
libosti.
Vzpomeneš si na nějakou vtipnou
historku, kterou jsi na Rhôně zažil?
Vtipných historek se mi stala spousta. Většinou se to týká podnapilých zákazníků. To
třeba jednu velmi společensky unavenou
slečnu jsme „vysvobozovali“ z toalet a aby
toho nebylo málo, museli jsme jí vylovit
i zbrusu nový hodně drahý mobil.
Chtěl bys něco vzkázat zákazníkům?
Především bych jim chtěl moc poděkovat za
tom, že nás podrželi v době karantény. Občas
byla u našeho výdejního okénka ve Francouzské docela tlačenice a my jsme jim za to
hrozně vděční. Naši zákazníci byli prostě
skvělí! Opravdu nám to pomohlo a my tu pro
ně můžeme být i nadále.
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Víno,

comá
pod
čepicí
Petr

Na Rhoně pracuji již třetím rokem. Přivedl
mě sem kladný vztah k vínu a chuť zapojit
se do chodu podniku, který stojí na skvělém
konceptu - ochutnej a nekupuj zajíce v pytli.
Když vám nedolévám další sklenku, najdete
mě nejspíš v knihovně, protože na poslední
chvíli dohaním učení. Právě prolézám 4. ročník
Všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě
UK a doufám, že za dva roky už vám budu
s úsměvem ke sklence vína nabízet i balení
antidepresiv. Těším se na vás, ať už na
Rhoně nebo v knihovně ?

Eva
Víno miluju už od šestnácti (to bych asi neměla
říkat). Láska se prohloubila v jižní Francii, kam
jsem jezdila pomáhat při vinobraní. Pak jsem
sice spoustu let pracovala v mediální komunikaci, ale bylo mi čím dál jasnější, že bez
(poznávání) vína nemůžu žít. Absolvovala jsem
různé vínoznalecké kurzy a znáte to - když
jednou začnete, nemůžete přestat. Tak jsem se
dopracovala až k institutu WSET (Wine and
Spirit Education Trust) a studuju na Rakouské
vinařské akademii jejich nejvyšší stupeň
Diploma in Wines and Spirits. A co se dá dělat,
nezbývá mi, než vše, co jsem se dosud naučila
využívat i pro vás a pro Na břehu Rhôny. Vždyť
jsem tu jako doma.

Drink #3
Tento nápoj vznikl na popud ochutnávky
cirkulárního pomeranče v lihovaru Landcraft.
Cirkulární pomeranč je destilát ze slupek sicilských bio pomeranču.̊ A co znamená cirkulární?
Jednoduché. „Odpad“ je zpracováván a využíván
k dalšímu účelu. V tomto případě hned několikrát!
Příběh tohoto destilátu začíná, když si Ondra
a Petr z Landcraftu vyzvednou slupky z bio
pomerančů ze Sicílie, které by jinak skončily
v koši. Společně s bylinami je nechají macerovat.
Následně vzniklý macerát vypálí (destilují),
přidají trošku medu a nechají to pár měsíců „si
sednout“. Během procesu pouští slupky pomerančů oleje, které kluci sbírají a předají je na další
využití, a to sice na výrobu mýdel. Skvělá věc.
Když jsme ochutnávali poprvé tento destilát, tak
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Kudy chodíme,
myslíme na to,
jak bychom o vás
ještě lépe pečovali.
A tak vznikla tato
rubrika. O co jde?
Pravidelně přechutnáváme všechna vína,
která máme na skladě. Bereme ohled na
počasí, sezónu, svátky, potřeby a nálady.
Sledujeme život našich vín, stejně jako my,
i ona mají duši. Pravidelně proto
procházejí sklenkou, v níž vnímáme jejich
rozpoložení. Dáváme čas těm, která to
potřebují a s hrdostí se dělíme o ta, která
už se nemohou dočkat své slávy.

Každý měsíc pro vás vybíráme tři vína,
která „mají pod čepicí“. Jak to celé
probíhá? Jednou za měsíc se sejde náš
tým vínoznalců – Kamila, Eva a přizvaný
host z řad zaměstnanců nebo přátel. Ze
všech vín na skladě vybereme 10, která se
nám zdají být nejlépe připravena pro tento
měsíc. Požádáme o asistenci kolegu nebo
kolegyni z obsluhy na některém z Břehů
Rhôny. Vína dostáváme čerstvě otevřená
do sklenky pouze s pořadovým číslem
(nevidíme ani průběh servisu, tvar láhve,
výraz obsluhujícího). Po skončení ochutnávky
porovnáme své poznámky a vybereme tři
nejlépe hodnocená vína (kritériem je
připravenost k pití pro dané období)

Víno, co má pod čepicí

na červenec
Domaine Martinelle Ventoux 2017
„SEBEVĚDOMÁ ŽENA“
již aroma vás nenechá na pochybách, že víno
má co vyprávět první doušek vám roztančí
chuťové pohárky a vzbudí pozornost
víno stejně jako jeho tvůrkyně ví přesně, co
chce, snadno vás svede k čiré adoraci chuťové
vjemy z něj trvají a ohromují subtilními nuanceni
ovoce i jemného koření okouzlíte s ním vnímavou ženu, rozněžníte muže toto víno není
prchavým okamžikem, je vzpomínkou

Výsledkem jsou tři vína, která mají „pod
čepicí“ a která byste tento měsíc neměli
minout. V našich barech je poznáte podle
pletené francouzské baretky. Na celou
láhev nabízíme v daném měsíci slevu 20%.
Kdo by odolal?

Kamila
Vitis vinifera, tohle mám vryto pod kůží.
Vino vnímám jako dar, cestu poznání, která
nikdy nekončí. S pokorou se o něm
dozvídám vic a víc. Vino nás spojuje a učí
naslouchat. Université du Vin, sommelierske kurzy, degustace, otvírání vinných
skvostů s přáteli, to vše formovalo muj
pohled na vino, avšak hlavně je třeba byt
zvídavý a ochutnávat, ochutnávat, ochutnávat...

Domaine de l´Amauve, IGP Vaucluse
rouge, 2019„JEN TAK“
tohle víno je taková poctivá mládež je lehké
(možná i lehkomyslné?), ale není pubertálně
rozhárané dýchne na vás borůvkami a višněmi, a pak už vás nechá být, ať si jen tak jste
nebude vás zahlcovat pojmy (jen dojmy) užijte
si ho svobodně, JEN TAK

Rouge Garance, Feuille de Garance,
2019„LETNÍ KINO“
šťavnaté, hladké, rozehřáté sluncem
poklidná elegance, nechá vás nerušeně užít
si dlouhý letní večer, třeba v letním kině
ukolébá vás ke klidnému rozjímání

zaznělo: „K tomu půjde sladší víno“. A taky, že
jde. :) Drink kombinující polosuché šumivé
jihofrancouzské víno z Domaine Duffau, Demisec s cirkulárním pomerančem je vhodný pro
toho, kdo má rád letní, svěží drink, miluje chuť
a vůni pomerančů a nevadí mu, že má trošku
větší grády.
Na zdraví! :)
Vydává: Na břehu Rhôny s.r.o.
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