Červené a biele
Hlavná stránka
O nás
Ako hodnotíme
Články
Hľadať na stránke

Hľadaj

Encyklopédia vína »
Hodnotenie vín »
Udalosti
Víno a viac »

Degustácia vín Bernharda Otta (28. november
2013, Bratislava)
01/12/2013 autor: admin Diskutujte

Minulý týždeň, konkrétne 28. novembra 2013 som
absolvoval vynikajúcu degustáciu v reštaurácii KoGo. Spoločnosť VinEra, distribútor – podľa môjho
skromného názoru –najlepšieho sortimentu rakúskych vín na slovenskom trhu, organizovala ochutnávku
vín Bernharda Otta, aj s účasťou samotného vinára. Ott, vyznávajúci princípy biodynamické, patrí k
popredným rakúskym vinárom, jeho meno sa skloňuje v tej istej skupine ako „tycoons“ z Wachau.
Krátka charakteristika posledných troch ročníkov (zdroj: B. Ott):
2010 – netypické počasie, veľa zrážok, vlhká jar, chladný, vlhký rok, výsledkom je nižší alkohol a
sviežejšie vína
2011 – pravý opak, suché ale teplé počasie, vynikajúci ročník, vína s dlhým potenciálom
2012 – kombinácia predchádzajúcich dvoch ročníkov, ovocné vína
Poznámky z degustácie:
Grüner Veltliner der Ott 2012. Ovocné, guľaté, celkom hlboké a intenzívne vínko. Dominujú ovocia,
štipka mletého čierneho korenia.
Grüner Veltliner der Ott 2011. Najkomplexnejšie z troch ročníkov, ovocný-maslový charakter.
Sladkasté, zrelé žlté ovocia. Najserióznejšie z troch vín.
Grüner Veltliner der Ott 2010. Najelegantnejšie, s vividnou aciditou, svieže, dokonca osviežujúce víno.
Podstatne menej ovocia, ale sú tam: zelenkasto-žlté. Mne bolo sympatické, hoci určite to nie je beh na
dlhé trate, teda archiváciu.
Grüner Veltliner Engabrunner Stein 2012. Odrodové charakteristiky, so štipkou tabakového
charakteru, málo sladkastosti. Nie veľmi bohaté ovocia, trošku lenivé víno, aj keď korenie sa snaží oživiť.

Grüner Veltliner Engabrunner Stein 2011. Málo ovocné, ale azda najkomplexnejšie z troch vín.
Zaujímavá, zvláštna elegancia. Kvalitné vínko, ale ak to porovnáme napríklad so Spiegelom, menej
aromatické.
Grüner Veltliner Engabrunner Stein 2010. Elegantnejšie, acidita je až trošku príliš, aj keď sa snaží o
integráciu. Ovocia sú doplnené citrusmi, až-až rizlingová elegancia. Najmenej guľaté z trojice. Pre
slovenských konzumentov, ktorí sú „vinársky socializovaní“ na slovenských vínach, asi najzaujímavejšie
z trojice.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Rosenberg 2012. Zaujímavý, sladkasto-ovocný charakter, ovocia sú
tam, ale ani zďaleka nedominujú. Intenzívne odrodové charakteristiky, svieža acidita, v dochuti bylinky.
Nie je to štýl, ktorý by vás chcel ohromiť na prvý pohľad, ale oceňujem pekné originálne odrodové
charakteristiky.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Rosenberg 2011. Azda táto apelácia ponúka najtypickejšie odrodové
charakteristiky. Limetka a zároveň ovocia, najviac mletého bieleho korenia. Popri tom však veľmi
elegantné, pekné víno.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Rosenberg 2009. Hoci každé víno z tejto trojice má osobnosť, práve
ročník 2009 ju má asi najsilnejšiu. Azda aj najvyšší zvyškový cukor, ale minimálne, že pocit sladkastosti
je v tomto prípade najintenzívnejší. Zrelé žlté ovocia, s bobkovým listom. Dobré telo, guľaté, ale víno
zostáva elegantné. Signifikantná koncentrácia, pekný vývoj vo fľaši. Veľké víno.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Rosenberg 2008. Mimoriadny ročník, na jar daždivé počasie, suché
leto, pomerne chladná ale pekná jeseň. Aromaticky bohaté víno, aj keď trošku tenšie v porovnaní s
predchádzajúcimi. Acidita intenzívna, možno trošku až príliš, ale neodvážim sa povedať, že to ide na úkor
balansu. Viac elegantné ako komplexné víno. Takého ročníky charakterizujú v Bordeaux ako „klasické“,
na rozdiel od tých „fantastických“ (v Bordeaux zlé ročníky samozrejme nie sú
DDD, teda podľa
miestnych)
Grüner Veltliner Feuersbrunner Rosenberg 2007. Viac „veltlínové“ víno, so silnejšími odrodovými
charakteristikami. Jemný burgundský rukopis. Balans sa blíži k dokonalosti, alkohol aj arómy sú úplne v
poriadku, pekné, nedominujú.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Rosenberg 2006. Opäť jemný sladkastý-ovocný štýl, ale paralelne
demonštruje aj eleganciu, korenia sú presne tak intenzívne, aby prinášali pravý zážitok z veltlínu, ale aby
nebolo ich „príliš“. Klasický pár veltlínov: ovocia plus korenia. Veľmi pekne zrejúce vínko, netrúfam si
odhadnúť jej potenciál, možno 15 rokov? Extrémne dlhá dochuť. hladké víno, všetko je dokonale
integrované, zároveň elegantné. 5-hviezdičkové víno. Jeden z najlepších veltlínov, čo som v živote mal.
Ak nie najlepší.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Spiegel 2012. Hlboké, komplexné víno, ale aj s s rovnováhou.
Sladkasté ovocia, trošku bylinky v pozadí. Ovocia dominujú jednoznačne, korenia už oveľa menej, v
dochuti dopĺňajú bylinky.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Spiegel 2011. Úplne iný charakter, dokonale ilustruje – v porovnaní s
predchádzajúcim ročníkom – rozdiely medzi ročníkmi, resp. vplyv odlišných klimatických podmienok na
charakter vína. Oveľa menej ovocia, ale zato bobkový list, mleté čierne korenie, ktoré prechádza do viac
sladkastého kardamonu. Ale ten sladkastý charakter je vo všeobecnosti oveľa menej dôležitý. Niekde
pripomína burgundský rukopis.
Grüner Veltliner Feuersbrunner Spiegel 2010. Najsviežejšie víno z trojice, ovocia sú doplnený silnou
limetkovou líniou. Aj najelegantnejšie, v pozadí acidity vzniká elegancia a balans. Najmenej ovocné,
virtuálne najnižší zvyškový cukor aj alkohol.

Grüner Veltliner Qvevre 2011. Povedal by som, že (aj) kvôli takýmto pikoškám sa oplatí chodiť na
špeciálne degustácie. Jednoznačne „joyride“ vinára. Ja, ako veľký fanúšik Gruzínska a gruzínskych vín
určite oceňujem „qvevre“, hoci som skeptický, či tento štýl bude sedieť väčšine. Pôsobí dojmom nižšieho
alkoholu a minimálneho zvyškového cukru. Snaha zachovať čisté odrodové charakteristiky. Menej
bohatý, ale čistý, prirodzený veltlín. Určite nie populárny štýl, ale pre puristov nevyhnutnosť.
Grüner Veltliner Qvevre 2010. Opäť snaha o čistotu, purizmus, ale vytkol by som obmedzenejšie
arómy, nižšiu intenzitu. Pre mňa najslabšie víno v rade.
Grüner Veltliner Qvevre 2009. Najintenzívnejšie odrodové charakteristiky z trojice. Čisté, integrované,
elegantné vínko, ďaleko najlepšie z trojice. Silné 4 hviezdičky.
Páči sa mi to Ľudia, ktorým sa to páči: 7. Buďte prví spomedzi vašich priateľov.
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