slovenské vína
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Viognier,

elegán z Francúzska
Pred pár desiatkami rokov skoro vymizol z vinohradníckej mapy. Dnes ho
vyhľadávajú milovníci raritných vín po celom svete.
Text a snímky: Juraj Mikula
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iognier je biela muštová odroda, ktorá je ako jediná povolená na výrobu vína v apelácii Condrieu v údolí Rhony.
Na jej polohách Limony, Chavanay,
Malleval,
Saint-Michel-sur-Rhône,
Saint-Pierre-de Boeuf, Vérin a Condrieu našla svoju zasnúbenú zem. Jej
pôvod zatiaľ nie je jasný. Jedna teória
tvrdí, že ju na toto územie priniesli
Rimania z Dalmácie, teda dnešného Chorvátska. Kvôli náchylnosti
na múčnatku a nízkym úrodám
sa koncom šesťdesiatych rokov
takmer vytratila z vinohradníckej mapy. Vtedy sa pestovala
na výmere iba o málo väčšej
ako tri hektáre. Našťastie sa
postupne opäť rozšírila aj do
iných častí sveta.
Spokojný je aj u nás
Túto vzácnu odrodu sme
objavili aj v slovenskom vinárstve Elesko. Na hone
Iveta v lokalite Fajdal ju majú
vysadenú takmer na dvoch
hektároch. Štepy si nechali
poslať priamo z Francúzska. Hnedozem s pieskom
jej vyhovuje, pretože tento
typ pôdy podporuje bohatší vývin aromatiky, ale aj na

tejto polohe sa jej treba venovať dôkladnejšie ako iným odrodám. To je aj dôvod, prečo víno z tejto odrody uvádzajú na trh iba
z tých najlepších ročníkov. Za existenciu
vinárstva Elesko to bolo iba sedemkrát. Pri
tejto odrode dokonca používajú na rozbeh
kvasenia špeciálne vyselektované kvasinky z Modranského chotára. Dôležitý je aj
termín zberu, aby boli v hrozne ideálne
vyvinuté aromatické látky, pretože táto
odroda je postavená na nich. Ak vás ohúri vôňa bielych lúčnych kvetov či prezretá hruška, alebo maslovo-piškótový
závan, ste doma a môžete si byť istí,
že máte dočinenia s týmto francúzskym elegánom menom Viognier.
Ostatný ročník 2019 je zatiaľ posledný uvoľnený. Po dokončení
alkoholovej fermentácie sa miešal na jemných kaloch a následne získaval svoju finálnu podobu
v nerezovom tanku. V ponuke je
momentálne aj ročník 2018, ktorý je skutočne z kategórie neobyčajných vín, pretože nielen
kvasil, ale aj následne vyzrieval
v agátových sudoch, ktoré v ňom
zanechali nenásilnú interakciu.
Dnes udivuje milovníkov netradičných vín svojou rafinovanou
guľatosťou, príjemnou krémovosťou a eleganciou typickou
krajine Galského kohúta.
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