A CO O VÍNECH NAPSALI PŘEDNÍ SVĚTOVÍ ZNALCI VÍN?
CHÂTEAU ROMASSAN BANDOL 2013 OD DOMAINES OTT* se vyznačuje plnou a
bohatou chutí, svěžestí a harmonií. Má výraznou rubínovou barvu. Vůně je krásně
čistá, výrazná a koncentrovaná. Dominuje jí aroma černého vyzrálého ovoce.
V chuti je koncentrované, ale zachovává si eleganci typickou pro vína z Domaines
Ott*. Bohaté aromatice dominují tóny černého rybízu a višní podkreslené
zajímavou kořenitostí. Chuť je krásně dlouhá, třísloviny jemné a hedvábné.
Odrůdové složení v tomto ročníku: 95 % Mourvèdre a 5 % Grenache
Gilbert & Gaillard 94/100: Temně rudá barva s rubínovými odlesky. Vytříbené tóny
vypalovaného dřeva, aroma trnky, kořenité tóny především pepř. Je obdivuhodně
vyvážené v chuti, kdy jeho výrazná tělnatost ani náznakem nenarušuje komplexní
aromatickou složku.

LA CIAUDE 2012, DOMAINE JEAN-PAUL TOLLOT & ANNE GROS
Toto krásné cuvée tvoří tři odrůdy – Carignan, Syrah a Grenache. Vinice
jsou vysázené na skvělých parcelách s jílovito-vápenitým podložím
orientovaných na jih. Bílý vápenec, který je na zdejších svazích doslova
oslepující, dává vínům úžasnou energii. Ta jsou hebká a snoubí v sobě
koncentraci, minerální persistenci a finesu. Je to výsledek magického
spojení jižního spalujícího slunce a podloží, které dodává vinné révě
dostatek vláhy z podzemních pramenů, pravidelného a časného
vyzrávání, krásné kyseliny
Wine Advocate 91/100: Většina hroznů tohoto vína pochází z velmi staré
vinice osázené Carignanem, doplňují je odrůdy Syrah a Grenache. Víno
typické svou mineralitou. Ve vůni a chuti se postupně objevuje aroma
černých višní, černého ovoce, kůže a fialek. Chuť je středně plná, pevná,
energická a elegantní. Je to víno, které má před sebou ještě dobrých
deset let vyzrávání. (květen 2014)

INOPIA 2014, ROTEM & MOUNIR SAOUMA
Decanter 91/100: Toto víno s převahou Grenache, kterou doplňuje
Mourvèdre, Counoise, Cinsault a Syrah, zrálo přes 18 měsíců na kvasinkách
z části v 500 litrových sudech a větších a z části v betonových sudech ve tvaru
vejce. Má širokou aromatickou paletu, které dominují bylinky, exotické
koření a anýzové tóny. Po prvotní aromatické záplavě, ohromí víno svojí
osobitostí. Delikátní mineralita skvěle doplňuje tělnatost a výraznou
ovocnost. „Chceme překračovat hranice a být někde mezi seriózním, plným
vínem a vínem pro potěšení“, říká Saouma. Seriózní, samozřejmě, ale víno by
mělo být i potěšením. A Inopia jím je.
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