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Degustační večeře s víny
z jihoafrického vinařství Spier
Nováček na českém trhu s vínem, společnost Zebra Wines, uspořádala 7. srpna speciální
degustační večeři s víny z jihoafrického vinařství Spier. Vína prestižního jihoafrického
vinařství Spier tak na tuzemském trhu opět nacházejí distribučního partnera a právě
díky společnosti Zebra Wines jsou již nyní k dispozici všem zájemcům.

V

eþeĜe probČhla v Portfolio restaurantu a vína Spier do Prahy pĜiletČl osobnČ odprezentovat obchodní Ĝeditel Spier Wines pan
Danie de Kock. Své první akce pro
milovníky vín a odbornou veĜejnost
se pochopitelnČ zúþastnili i oba partneĜi spoleþnosti Zebra Wines, pánové
ZdenČk Bínek a Miroslav Fribert.
Vznik vinaĜství v Jižní Africe se datuje do 17. století. Jihoafrické vinaĜství tak má, ve srovnání s Evropou,
pomČrnČ krátkou, ale souþasnČ fascinující historii a dČdictví. KonkrétnČ
vinaĜství Spier bylo založeno roku
1692 a pĜímo souvisí se založením
mČsta Stellenbosch, které je dodnes
velmi známým centrem jihoafrické
vinné kultury. Poþátky vinaĜství zde
má na svČdomí Simon van der Stel,
druhý guvernér Dutch East India
Company v oblasti mysu Dobré nadČje. Prvním vlastníkem vinaĜství Spier
byl Aarnout Jansz, nČmecký voják
ve službách Dutch East India Company. Na své farmČ vysadil prvních
200 keĜĤ révy vinné a poté, co z nich
v roce 1700 vyrobil první víno, se stal
jedním z prĤkopníkĤ celého jihoafrického vinaĜství a pro Spier nastala
dlouhá cesta jednoho z nejslavnČjších
a nejznámČjších vinaĜství nejen v této
oblasti, ale v celé jižní Africe. Albertus Myburgh, který vinaĜství vlastnil
v letech 1765 až 1781, nechal v roce
1767 vybudovat ve Spieru proslulý
vinný sklep. Ten je nyní považován
za nejstarší vinný sklep v Jihoafrické
republice.
Souþasní vlastníci vinaĜství koupili
v roce 1993. Od poþátku cítí povinnost tuto historickou farmu zvelebovat a zachovat pro pĜíští generace.
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Danie de Kock

Pustili se do rozsáhlých rekonstrukcí,
jejichž výsledkem je dnes nejen vinaĜství, ale i hotel, restaurace, degustaþní
prostory, zeleninová farma a další budovy. Majitelé jsou významnými mecenáši umČní v JAR, vinaĜství Spier je
ekologické, drží certi¿kát Fair Trade,
recykluje 100 % své odpadní vody
a pĜes 96 % pevných odpadĤ. Podporuje vzdČlávací aktivity a zabývá
se i projekty na podporu sociálních
a environmentálních aspektĤ, snaží se
maximálnČ spolupracovat s lokálními
dodavateli.
Hlavním sklepmistrem vinaĜství je
Frans K Smit, þlen prestižní organizace Cape Winemakers Guild. O tom,
že se mu jeho práce daĜí, svČdþí dlouhá Ĝada ocenČní, která vinaĜství Spier
v posledních letech získalo nejen
v JAR, ale i na mezinárodní úrovni.
Danie de Kock tak bČhem veþeĜe pĜedstavil pĜítomným historii i souþasnou
¿lozo¿i vinaĜství Spier a samozĜejmČ
i reprezentativní selekci vín. Prvním

vínem byl Seaward Chenin Blanc
2017. Velmi pĜíjemné svČží víno s tóny
bílých broskví a citrusĤ a lehkou stopou po zrání v sudu. Druhým bílým
vínem bylo Creative Block 2 z roþníku
2018, cuvée Sauvignonu Blanc a Semillonu. PĜedlohou tohoto vína jsou
jasnČ bílá vína z Bordeaux. SvČží víno
s hezkou ovocnou strukturou, tóny
angreštu, limetek, bílého rybízu, listĤ bezu a delším závČrem. PĜekvapivČ elegantní na víno z Nového svČta.
Na degustaci vín z JAR samozĜejmČ
nemohla chybČt chlouba jihoafrických vinaĜĤ – Pinotage. Ochutnali
jsme Seaward Pinotage 2016, a aþkoli
musím pĜiznat, že patĜím k zarytým
odpĤrcĤm vín z odrĤdy Pinotage,
tento vzorek mne velmi pozitivnČ pĜekvapil. Byl elegantní, s jemným tĜíslem a pĜíjemnou ovocnou vĤní i chutí
malin a ostružin. Creative Block 5
z roþníku 2015 je þervenou verzí
cuvée ve stylu Bordeaux. Mohutnou
ovocnou strukturu ostružin a rybízu
zde doplĖuje živoþišnost a zemitost.
Vrcholem veþera pak bylo urþitČ víno

21 Gables Cabernet Sauvignon 2014.
Koncentrovaný, opulentní a souþasnČ velmi þistý a elegantní Cabernet
Sauvignon s tóny þerných tĜešní, ostružin a þerného rybízu nezapĜe zrání
v sudu a zaujme velmi dlouhým závČrem. SkvČlé víno i pro velmi nároþné
klienty, pro mne osobnČ jeden z nejlepších cabernetĤ, který jsem z JAR
kdy pil.
Veþer konþil jednoduchým „bazénovým“ vínem Spier Secret Sparkling
Rosé. Dezert doplnilo pČknČ, nicménČ
jde opravdu o zcela nenároþné perlivé
víno pro letní dny, víc od nČj neþekejte.
VinaĜství Spier se blýsklo novými roþníky vČtšinou velmi zajímavých vín.
Gastronomie Portfolio restaurantu jim
byla skvČlým spoleþníkem a veþer se
jednoznaþnČ vydaĜil. Je dobĜe, že se
legendární Spier se svými víny zaþne,
díky spoleþnosti Zebra Wines, na našem trhu znovu více objevovat.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

DŐEVĚNÉ
OBALY
na víno

• Z masívního dőeva - dub, jasan,
smrk, oőech, moruše, …
• Pro rţzný poĀet a velikost lahví.
• S potiskem nebo gravírováním
laserem.
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