
Cabernet Sauvignon 
ročník 2013  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Víno s chráneným označením pôvodu, červené, suché

Odroda:
Cabernet Sauvignon

Degustácia: 
Víno tmavej fialovo-červenej farby s terakotovými odleskami 
zaujme bohatým profilom vône s notou čiernych ríbezlí, papradia, 
ostružinovej zaváraniny a čiernych moruší. Pevná koncentrovaná 
chuť s poddajnou trieslovinou a elegantnou ovocnou štruktúrou 
čierneho ovocia. Dochuť zanecháva stopy tabaku, páleného 
dreva, zelených kávových zŕn a horkej čokolády. 

Odporúčanie k jedlu:
tmavý guláš z muflónieho stehna s mohutným zeleninovo-
cibuľovým telom, grilovaný jelení chrbát na šípkovej omáčke, 
pomaly pečená hovädzia hruď v červenom víne so šafranovou 
omáčkou aioli a grilovanými sladkými zemiakmi

Servis vína:
pri teplote 15 - 17 °C v kalichoch na červené vína typu „bordeaux“ 
s objemom 500 – 650 ml, pred podávaním vína odporúčame 
dekantáciu do karafy

Fľašová zrelosť:
3 - 5 rokov

Denník vinára:
Mohutnejšie štruktúrované červené víno bolo vyrobené z hrozna  
vlastného vinohradu zberaného vo vysokom stupni zrelosti. 
Nakvášanie hrozna po odstopkovaní prebiehalo v kontakte  
so šupkami jeden mesiac vo vinifikátore. Víno po vykvasení 
a jablčno-mliečnej fermentácii zrelo 12 mesiacov v nových 
francúzskych dubových a agátových sudoch typu barrique.

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 24. 10. 2013

Cukornatosť [°NM] 24,0 

Alkohol [% obj.] 14,5

Zvyškový cukor [g.l-1] 3,2 

Obsah kyselín [g.l-1] 4,8 

Typ fľaše burgundská

Uzáver korok

Počet fliaš [ks] 1066 

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk

Ocenenia vína:
Vínne hody Vieska nad Žitavou - Zlatá medaila
Víno Vráble 2015 - Zlatá medaila



Semillon Sauvignon 
Blanc ročník 2014  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Akostné značkové víno, biele, suché

Odroda:
Semillon 60 %, Sauvignon 40 %

Degustácia: 
Iskrivo číre víno so zelenkavožltým farebným odtieňom  
a príjemnou herbálnou až ovocnou vôňou, ktorá pripomína tóny 
pokosenej lúky s notami kvapiek medu i citrusov. Jeho stredne 
plná chuť je nezameniteľná tónmi zeleného čaju, nádychom 
jazmínového buketu s nežnou vínovo-ovocnou dochuťou,  
v ktorej sa postupným zrením objavia kúsky šťavnatej dužiny 
žltého melónu. 

Odporúčanie k jedlu:
sladkovodné a morské ryby, delikátne korenisté úpravy teľacieho 
mäsa s bohatými omáčkami, husté špargľové krémy s hľuzovkou, 
mäkké syry s ušľachtilou bielou plesňou

Servis vína:
pri teplote 8 - 10 °C v kalichoch tvaru mierne uzavretého tulipánu 
s objemom 400 – 450 ml

Fľašová zrelosť:
1 - 3 roky

Denník vinára:
Proces výroby tohto cuvée začal samostatným spracovaním 
dvoch ručných prebierok hrozna odrody Sauvignon a Semillon  
z vinohradu Sari, pri ktorých sme Sauvignon zberali po dosiahnutí 
priemernej cukornatosti muštu 23,5 °NM a Semillon pri 21,0 
°NM, pričom sme dôsledne kontrolovali obsah kyselín, ktorý bol 
v pomere k obsahu cukrov limitujúcim faktorom. Každú dávku 
sme spracovali oddelene šetrným lisovaním odstopkovaného 
zdravého hrozna. Mušty po odkalení chladom prekvášali  
s použitím zdravej kultúry aktívnych vínnych kvasiniek. Vzhľadom 
k chladnejšiemu a vlhkému charakteru ročníka 2014, ktorý 
bol sprevádzaný vyšším obsahom kyselín v muštoch, sme  
do výsledného pomeru oboch vín v cuvée zakomponovali dôraz 
na ovocnosť a komplexnosť Semillonu.

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 7.10.2014 (Sem)  
a 25.9.2014(Sau)

Cukornatosť [°NM] 21,0(Sem) a 23,5 (Sau)

Alkohol [% obj.] 13,0

Zvyškový cukor [g.l-1] 7,6 

Obsah kyselín [g.l-1] 6,3 

Typ fľaše burgundská

Uzáver screw-cup

Počet fliaš [ks] 2400 ks

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk



Pinot Blanc
ročník 2014  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Víno s chráneným označením pôvodu, biele, polosuché

Odroda:
Burgundské biele (Pinot Blanc)

Degustácia: 
Svetlý zelenkavý farebný odtieň so zlatistou iskrou, ovocná, 
nežne korenistá vôňa je úprimná, poloaromatická až asertívna. 
Svieža chuť vína vo svojej intenzite kopíruje vôňu. Objavujú sa  
v nej tóny čerstvo odtrhnutých jabĺk, zázvoru a pistácií. Ušľachtilá 
primeranosť v spojení s čistým submisívnym telom tvoria 
komplexný záver v rovnováhe s lahodným zvyškovým cukrom  
a decentnou kyselinkou.  

Odporúčanie k jedlu:
teľacie medajlónky so zeleninovou omáčkou a estragónom, 
cestoviny aglio & olio, šťavnaté rizotá s petržlenovým pestom, 
špecle s domácou slaninkou a pažítkou, thajské špeciality  
a japonské sashimi, kuskus s kvapkou tekvicového oleja, 
bryndzové pirohy

Servis vína:
pri teplote 9 - 11 °C v širších kalichoch mierne uzavretého tulipánu 
s objemom 450 – 500 ml

Fľašová zrelosť:
3 - 5 rokov

Denník vinára:
Zdravé a zrelé hrozno jednej z najvýznamnejších burgundských 
odrôd si našlo svoj potenciál na vrchu Sari už pred vyše sto 
rokmi. Vrátili sme ju na miesto kam patrí a ona sa nám odmenila 
v podpriemernom roku nadpriemernou úrodou. V redukcii  
a ručnom zbere sme z nej po šetrnom vylisovaní získali sladučký 
mušt s cukornatosťou 23 °NM a schopnosťou „sám“ sa vyčíriť. 
Mladé víno po dokvasení dozrievalo tri mesiace na kvasničných 
kaloch. Použitie osvedčenej metódy „Sur lie“ sa vďačne prejavuje 
na komplexnej aromatike a bylinkovej pikantnosti, ktorá sa nedá 
porovnať so žiadnou z tradičných burgundských odrôd.

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 13.10.2014

Cukornatosť [°NM] 23,0 

Alkohol [% obj.] 13,5

Zvyškový cukor [g.l-1] 10,5 

Obsah kyselín [g.l-1] 6,7 

Typ fľaše burgundská

Uzáver screw-cup

Počet fliaš [ks] 2640 

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk



Rizling vlašský Tramín 
ročník 2014  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Akostné značkové víno, biele, suché

Odroda:
Rizling vlašský 80 %, Tramín červený 20 %

Degustácia: 
Kryštáľovo číre víno svetlej žltozelenej farby. Poteší živým ovocným 
až medovo-korenistým buketom a pevnou šťavnatou chuťou 
s tónmi po lieskových orechoch v košíku s čerstvo odtrhnutými 
jablkami. V pikantnej ovocnej dochuti sa objavujú nežné bazové 
až muškátové noty so štipkou bieleho korenia. 

Odporúčanie k jedlu:
tepelné úpravy syra, hustejšie omáčkové jedlá s dusenou alebo 
pečenou hydinou, grilované sladkovodné ryby a výživné rybacie 
polievky, teľacie a jahňacie špeciality s výraznejšou úpravou 
koreňovej zeleniny

Servis vína:
pri teplote 8 - 10 °C v kalichoch mierne uzavretého tulipánu  
s objemom 400 – 450 ml

Fľašová zrelosť:
1 - 3 roky

Denník vinára:
Rizling vlašský je tradičnou odrodou, ktorá si v minulosti našla 
svoje pevné miesto v najkvalitnejšej lokalite honu Sari. Je 
obdarená stabilnou rodivosťou, odolnosťou voči nepriaznivým 
podmienkam, a pri rozumnej redukcii úrody v spojení s dôslednou 
agrotechnikou prináša vinohradníkovi krásnu odmenu. Ručná 
prebierka hrozna v kabinetnej kvalite a dôraz na zachovanie štýlu i 
vyváženej štruktúry tela nám poskytli expresívne víno, ktoré bude 
zrieť do buketnej i chuťovej noblesy.

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 30.9.2014 (T),  
14.10.2014 (RV)

Cukornatosť [°NM] 19,0 (RV), 24,0 (T) 

Alkohol [% obj.] 13,0

Zvyškový cukor [g.l-1] 3,6 

Obsah kyselín [g.l-1] 6,0 

Typ fľaše burgundská

Uzáver screw-cup

Počet fliaš [ks] 2840 ks

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk



Pinot Noir 
ročník 2013  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Víno s chráneným označením pôvodu, červené, suché

Odroda:
Burgundské modré (Pinot Noir)

Degustácia: 
Živá granátovo-červená farba vína s transparentnými koralovo-
červenými odtieňmi po okraji a peknou viskozitou zaujmú  
na prvý pohľad. Vôňa pripomína červené ovocie, slivky a červené 
ríbezle s nádychom ušľachtilého dreva, kože a hľuzovky. Chuť vína 
je pikantná a elegantná s hrejivou stopou alkoholu, poddajnou 
trieslovinou a šťavnatou ovocnou príchuťou. Stredne dlhý záver.  

Odporúčanie k jedlu:
pečené jahňacie kolienko na koreňovej zelenine s rozmarínovou 
omáčkou podávané s červenou šošovicou a listovým špenátom, 
paštéta z králičieho stehna s cviklovým pyré a šalviou, vyzreté 
kozie syry

Servis vína:
pri teplote 14 - 15 °C v kalichoch na červené vína typu „burgunder“ 
s objemom 500 – 600 ml, pred podávaním vína odporúčame 
dekantáciu do karafy

Fľašová zrelosť:
3 - 5 rokov

Denník vinára:
Víno bolo vyrobené z ručne zberaného hrozna mladej výsadby 
vinohradu v historickom hone nad obcou Tajná, ktorý sme  
v roku 2011 kompletne obnovili. Macerácia hrozna prebiehala  
14 dní, po nej nasledovala alkoholová fermentácia a malolaktická 
fermentácia. Víno po stočení dozrievalo v dubových sudoch  
12 mesiacov a následne po nafľašovaní 6 mesiacov vo fľaši.

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 27. 9. 2013

Cukornatosť [°NM] 23,0 

Alkohol [% obj.] 13,5

Zvyškový cukor [g.l-1] 1,7 

Obsah kyselín [g.l-1] 5,6 

Typ fľaše burgundská

Uzáver korok

Počet fliaš [ks] 350 

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk



Chardonnay 
ročník 2014  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Víno s chráneným označením pôvodu, biele, polosuché

Odroda:
Chardonnay

Degustácia: 
Víno jasnej žltozelenej farby prezrádzajú arómy dozrievajúcich 
hrušiek s notou agátových kvietkov, ktoré na jazyku dopĺňa 
delikátna stopa piškót so šťavnatým grepom obsypaná kúskami 
popcornu. Svieža kvetinková vôňa sa postupným zrením rozvinie 
do krémovo-ovocnej s dochuťou domáceho masla natretom  
na čerstvom chlebe, v závere s nuansami po šťave dozrievajúcich 
pomarančov a ananásu.  

Odporúčanie k jedlu:
široké spektrum pečených úprav hydiny v podaní moriek, kohútov 
i kurčiat; čerstvé dusené morské ryby a cestoviny s plodmi mora; 
špeciality juhovýchodnej Ázijskej kuchyne

Servis vína:
pri teplote 8 - 10 °C v kalichoch mierne uzavretého tulipánu  
s objemom 400 – 450 ml

Fľašová zrelosť:
1 - 3 roky

Denník vinára:
Pri spracovaní zdravého hrozna z integrovanej produkcie 
vinohradu Sari sme využili skúsenosti francúzskych vinárov 
z Burgndska pri šetrnom a rýchlom lisovaní muštu, odkalení 
chladom a zakvasení ušľachtilou kultúrou vínnych kvasiniek. 
Ročník 2014 nás usmernil nielen v termíne zberu, kedy priemerná 
cukornatosť muštov dosiahla v odkalenom stave 22 °NM a obsah 
kyselín prirodzene klesol na 6,6 g/l, ale aj v spôsobe regulácie 
teploty alkoholovej fermentácie. Mladé víno po dokvasení ležalo 
na vlastných kaloch, čím sa zdôraznila jeho pikantná zemitosť  
a ovocnosť a súčasne zjemnili ovocné svieže kyseliny.

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 11. 10. 2014

Cukornatosť [°NM] 22,0 

Alkohol [% obj.] 13,0

Zvyškový cukor [g.l-1] 9,6 

Obsah kyselín [g.l-1] 6,6 

Typ fľaše burgundská

Uzáver screw-cup

Počet fliaš [ks] 2640 

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk

Ocenenia vína:
Vínne hody Vieska nad Žitavou - Zlatá medaila
Ročníkové víno 2014 - Zlatá medaila



Cabernet Sauvignon 
Rosé ročník 2014  0,75 l

Klasifikácia:
Víno zo Slovenska 
Nitrianska vinohradnícka oblasť 
Víno s chráneným označením pôvodu, ružové, polosuché

Odroda:
Cabernet Sauvignon

Degustácia: 
Rosé iskrivého vzhľadu, svetlej cibuľovo-ružovej farby s ovocnou 
a sviežou vôňou, ktorá pripomína čerstvo rozlúpnuté pomelo 
obsypané bielymi ríbezľami. Chuť vína zapôsobí príjemnou 
kyselinkou s elegantným dotykom zvyškového cukru. Jej základ 
tvorí nota letného červeného ovocia. Tá je v rovnováhe s vôňou, 
dochuť zakončujú tóny citrusovej trávy.  

Odporúčanie k jedlu:
ľahký aperitív, zmes listových šalátov s mäkkým kravským syrom  
a ovocným čatní; domáce špecle s čerstvým vajíčkom  
a orestovanou slaninkou

Servis vína:
pri teplote 9 - 11 °C v kalichoch na ružové vína s objemom 450 – 
500 ml

Fľašová zrelosť:
1 - 3 roky

Denník vinára:
Ručne zberané hrozno bolo po odstopkovaní naložené do listu,  
z ktorého sme nechali stiecť samotok. Číry podiel muštu odkalený 
pri nízkej teplote a zakvasený ušľachtilou kultúrou vínnych 
kvasiniek prekvášal v nových nerezových vinifikačných nádobách 
s unikátnou kontrolou teploty vďaka použitiu biosenzorov 
citlivých na zmenu koncentrácie uvoľňovaného oxidu uhličitého. 

Vinohradnícka oblasť Nitrianska

Vinohradnícky rajón Vrábeľský

Vinohradnícka obec Tajná

Vinohradnícky hon – vinohrad Sari

Rok výsadby vinohradu 2011

Pôda stredne ťažká, hlinitá,  
miestami kamenistá

Dátum zberu hrozna: 17. 10. 2014

Cukornatosť [°NM] 21,0 

Alkohol [% obj.] 12,5

Zvyškový cukor [g.l-1] 10,0 

Obsah kyselín [g.l-1] 7,5 

Typ fľaše burgundská

Uzáver screw-cup

Počet fliaš [ks] 2640 

VINDETA s. r. o.,  
1.mája 1053/19, 952 01 Vráble 

 www.vinotajna.sk


