
Fond mikroprojektů
Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Unteprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der 
Weinregionen

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj“ „Gemeinsam mehr erreichen. Společně

dosáhneme více“.



VINAVINA ŘŘSTVSTVÍÍ , P, PÁÁLENICE, LENICE, 
NAUNAUČČNNÁÁ CESTA PCESTA PÁÁLENICLENIC ÍÍ



Popis podnikuPopis podniku

�� PoysdorfPoysdorfve Vinave Vinařřskskéé ččtvrti (tvrti (WeinviertelWeinviertel))

�� 1759 prvn1759 prvníí ppíísemnsemnáá zmzmíínkanka

�� od tod téé doby vdoby vmajetku rodinymajetku rodiny

�� cca 9 ha plochy viniccca 9 ha plochy vinic

�� 20% 20% ččervenervenéého vho víínana

�� 80% b80% bíílléého vho víínana

�� pokud potpokud potřřebujeme hrozny, nakupujeme je ve ebujeme hrozny, nakupujeme je ve 
stejnstejnéé kvalitkvalitěě od partnerských firemod partnerských firem







OdrOdrůůdy na výrobu bdy na výrobu bíílých vlých víínn

�� VeltlVeltl íínsknskéé zelenzelenéé

�� Ryzlink vlaRyzlink vlaššskýský

�� Ryzlink rýnskýRyzlink rýnský

�� RulandskRulandskéé bbíílléé

�� MMüüllerller ThurgauThurgau((RivanerRivaner))

�� MuMušškkáát t žžlutýlutý



OdrOdrůůdy na výrobu dy na výrobu ččervených vervených víínn

�� ZweigeltrebeZweigeltrebe

�� Modrý PortugalModrý Portugal



Výroba vVýroba víína na –– technologietechnologie

�� ČČervenervenáá vvíínana
�� ddřřevevěěnnéé sudysudy
�� biologickbiologickéé odbourodbouráánníí kyselinkyselin
�� suchsucháá i sladki sladkáá vvíína na 
�� BBíílláá vvíínana
�� nerezovnerezovéé tankytanky
�� suchsucháá aažž sladksladkáá vvíínana





Filozofie ve viniciFilozofie ve vinici

�� vinohradnictvvinohradnictvíí ohleduplnohleduplnéé kk ppřříírodroděě -- ššetrnetrnéé
zachzacháázenzeníí ss uužžiteiteččnými organizmynými organizmy

�� omezovomezováánníí výnosugkrvýnosugkráátkýtký řřez a redukce ez a redukce 
hroznhroznůů

�� zelenzelenéé prpráácegodstracegodstraňňovováánníí listlistůů a za záálistklistkůů
vv zzóónněě hroznhroznůů

�� vinobranvinobraníígrugruččnníí a strojova strojováá sklizesklizeňň kombajnemkombajnem
�� rychlrychláá doprava hrozndoprava hroznůů gvinicegvinice -- sklepsklep





Filosofie ve sklepFilosofie ve sklepěě

�� odstopkovodstopkováánníí, pomlet, pomletíí hroznhroznůů vv mlýnkoodzrmlýnkoodzrňňovaovaččii

�� fermentacefermentace

�� -- ččervenervenáá vvíínana66--8 dn8 dnůů; 80% kva; 80% kvaššeneníí ppřřed lisoved lisováánníímm

�� -- bbíílláá vvíína na 44--10 hod. dle odr10 hod. dle odrůůdy a kvality vdy a kvality víínana

�� ššetrnetrnéé lisovlisováánníí

�� -- ččististěěnníí vylisovanvylisovanéého moho mošštu, filtrovtu, filtrováánníí kalkalůů

�� nakvnakvášášeneníí

�� -- regulovanregulovanáá teplota, steplota, spoupoužžitit íím m ččististéé kultury kultury 
uuššlechtilých kvasineklechtilých kvasinek







LedovLedovéé vvíínono



PPáálenicelenice

�� ppáálenkylenky
�� -- vinnvinnéé ppáálenkylenky
�� -- ovocnovocnéé ppáálenkylenky
�� -- zeleninovzeleninovéé ppáálenkylenky
�� -- liklik ééryry
�� -- vinnvinnéé liklik ééryry
�� -- ovocnovocnéé liklik ééryry





PPáálenkylenky

�� ppáálenka zlenka zjablek jablek 
((CalvadosCalvados))

�� ppáálenkalenkaz z bobulbobulíí hroznhroznůů
�� hruhrušškovicekovice
�� merumeruňňkovicekovice
�� ppáálenkalenkaz z ovoceovoce
�� broskvovicebroskvovice
�� ppáálenka z vinných lenka z vinných 

kvasnic kvasnic -- GG´́llöögerbrandgerbrand
�� ppáálenkalenkaz z hroznhroznůů

TraubenbrandTraubenbrand
�� ppáálenkalenkaz z matolinmatolin

TresterbrandTresterbrand
�� slivovice  slivovice  

�� ppáálenka z malin   lenka z malin   
�� ttřřeeššňňoviceovice
�� kdoulovicekdoulovice
�� ppáálenkalenkaz z matolinmatolins s plodyplody
�� viviššňňoviceovice
�� ppáálenka z jablek v dubovlenka z jablek v dubovéém m 

sudu sudu 
�� ppáálenka zlenka zVeltlVeltl íínu zelennu zelenéého v ho v 

dubovdubovéém sudum sudu
�� slivovice v dubovslivovice v dubovéém sudu m sudu 
�� ppáálenka zlenka zbanbanáánnůů





PPáálenkylenky LikLik ééryry

�� ppáálenkalenkaz z borborůůvekvek

�� ppáálenkalenkaz z karotkykarotky

�� ppáálenkalenkaz z jahodjahod

�� ppáálenkalenkaz z jejeřřabinabin

�� ppáálenka z divoklenka z divokéého ho ččernernéého ho 
bezu bezu 

�� ppáálenkalenkaz z cukrovkycukrovky

�� ppáálenkalenkaz z cibulecibule

�� dydyňňovováá ppáálenkalenka……

�� liklik éér z kvr z kvěěttůů ččernernéého bezu    ho bezu    

�� liklik éér zr z ččervenervenéého vho víína            na            

�� oořřechovka echovka 

�� oořřechovýechovýliklik éérr

�� liklik éér zr z bbíílléého vho víína  na  

�� merumeruňňkový likkový likéér r 

�� ostruostružžinovýinový liklik éérr

�� borborůůvkovývkový liklik éérr

�� malinovýmalinový liklik éérr





PPřředpoklad kvalityedpoklad kvality

�� dobrdobráá vyzrvyzráálostlost

�� ččistotaistota

�� zdravotnzdravotníí stavstav

�� nekompromisnnekompromisníí ttřříídděěnníí
�� úúkapkap

�� prokapprokap--uuššlechtilý destillechtilý destiláátt

�� dokapdokap





NostalgickNostalgickáá naunauččnnáá cestacestappááleniclenicíí

�� OdOd ovoceovocek k destildestiláátutu
�� RozdRozdííl mezi ul mezi uššlechtilou plechtilou páálenkou, lihem a lenkou, lihem a 

lihovinou  lihovinou  
�� SprSpráávnvnáá degustacedegustace

�� optimoptimáálnlníí sklosklo
�� odpovodpovíídajdajííccíí teplotateplotannáápojepoje

�� sprspráávnvnéé drdržženeníí skleniskleniččkyky









DegustaDegustaččnníí mmíístnoststnost



VINAVINA ŘŘSTVSTVÍÍ PPÁÁLENICE   LENICE   
NAUNAUČČNNÁÁ CESTA PCESTA PÁÁLENICLENIC ÍÍ


