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Mountfi eld a chilská vína!

Martin Pastyřík 

o chilských vínech

Jak jsem hodnotil vína:
Vybral jsem nejběžnější způsob hodnocení, který používají degustátoři, a to bodové hodno-
cení. Je to stobodová stupnice, kdy se v rámci senzorického hodnocení vína, jako je vzhled 
vína, aroma, chuť vína a celkový dojem, přidělují jednotlivé body. Celkový součet bodů tvo-
ří výsledné ohodnocení vína a řadí jej do jednotlivých kategorií – viz následující tabulka.

MARTIN PASTYŘÍK, Prezident Asociace sommeliérů ČR

Zakládající člen a prezident Asociace sommeliérů ČR od roku 1997
•  V oboru sommeliérství je téměř 40 let
•  Člen odborných komisí a porot mistrovství světa (Chile 2010), 

Evropy (Itálie 2013) a Asie (Jižní Korea 2011)
•  Člen komise pro hodnocení vín jmenované Ministerstvem 

zemědělství ČR
•  Absolvent degustátorských zkoušek prestižní vinařské školy 

v Klosterneuburgu

BODOVÉ HODNOCENÍ VÍNA, max. 100 bodů
100–96 excelentní a jedinečné víno, absolutní špička ve světě
95–90 vynikající víno s vytříbeným charakterem
89–85 velmi kvalitní víno
84–80 dobré víno – nejčastěji prodávaná vína v ČR / SR
79–70 průměrné víno
pod 69 podprůměrné víno, nelze doporučit ke koupi

Díky ideálním klimatickým podmínkám se Chile stala jednoznačně nejvyhle-
dávanější oblastí pro výrobu kvalitních vín v Jižní Americe. Vína z Chile jsou 
na rozdíl od evropských vín mohutnější, s intenzivnější příchutí po ovoci. To 
je dáno jak polohou země, kdy z jedné strany působí Tichý oceán a z druhé 
strany horský masiv And, tak i celkovým podnebím této země. Zdejší tep-
lota, sluneční svit, srážky, intenzita proudění vzduchu nebo i mráz vytvářejí 
jedny z nejlepších podmínek na světě pro pěstování révy vinné.
Z bohaté nabídky chilských vinařství jsem vybral tři, která co do kvality 
vín rozhodně patří k těm nejlepším. Jejich vína jsou pravidelně vysoce 
hodnocena na světových výstavách. Tato vinařství pěstují a vyrábí svá 
vína v nejlepších polohách Chile. Jsou to údolí Maipo a Colchagua, která 
najdete jižně od Santiaga de Chile.
Vybral jsem pro Vás odrůdy, které jsou známé a vyhledávané i evrop-
skými milovníky vín. Z bílých jsou to Sauvignon Blanc a Chardonnay, 
z modrých potom Cabernet Sauvignon a Merlot. Jako fi nále jsem vybral 
odrůdu Carmenere. Tato odrůda původně pochází z Francie. Dnes se s ní 
však setkáváme hlavně v Chile, kde má ideální podmínky pro pěstování 
a dává zde vynikající vína.

Ať Vám vína chutnají. 
S pozdravem

Martin Pastyřík, Prezident Asociace sommeliérů ČR

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, milí přátelé,
opravdu kvalitní vína nemusí stát tolik, kolik vidíte kolem sebe v obchodech. Jejich ceny jsou 

bohužel dost vysoké a pro běžného zákazníka často nedostupné. Zkusili jsme najít cestu, jak 

našemu 1,5 milionu zákazníků nabídnout kvalitní vína za výrazně nižší ceny. A podařilo se.

Konečně tak na trh přichází skvělá jihoamerická vína z vyhlášených chilských vinařství, 

která si nyní může dovolit každý z nás! Zatímco jejich běžná cena se na trhu pohybuje mezi 

180 Kč až 360 Kč, my Vám je nyní můžeme nabídnout za cenu mnohem nižší.

Díky tomu, že je Vás hodně, 1,5 milionu, můžeme vína objednávat ve velkém množství a dovážet si je přímo sami. 
Nevyužíváme k jejich importu žádného dovozce či zprostředkovatele. A protože Vám touto nabídkou chceme dělat 
především radost, nemáme v úmyslu na těchto vínech vydělávat. Díky tomu můžete mít skvělá vína za jedineč-

nou cenu – Klubovou cenu s využitím věrnostních bodů, které jste u nás naspořili za své předešlé nákupy 
(například bílé víno PETIRROJO – Chardonnay, Reserva – prodejní cena 249 Kč, pro Vás jen za 109 Kč a 10 bodů).

Zdá se Vám spojení kvalitního vína a společnosti Mountfi eld překvapivé? Věříme, že po prv-

ním ochutnání už nebude a že budete těmito ušlechtilými nápoji potěšeni.

Při nákupu za Klubovou cenu stačí v prodejně předložit svou Zákaznickou kartu Mountfi eld. Pokud ji dosud ne-
vlastníte, pak Vám ji, jako našemu zákazníkovi, vystavíme na počkání v kterékoliv prodejně Mountfi eld včetně 
úvodního vkladu 300 bodů.

0123456

proč?
Ve spolupráci s prezidentem Asociace sommeliérů, panem Martinem Pastyříkem, jsme osobně odjeli do Chile a navštívili tam řadu vinařství. 
Nakonec padla volba na mimořádně kvalitní vína tří význačných producentů, kteří jsou ověnčeni medailemi získanými od renomovaných odborných časopisů 
nebo na význačných soutěžích. Jsou to vinařství Bisquertt Winery, Santa Carolina a Viňa de Maipo. Jejich ušlechtilá vína jsou po dlouhá desetiletí 
vyhledávána pro bohatou a jedinečnou paletu chutí, tónů a aroma. To vše, a ještě mnohem více pocítíte s otevřením první lahve a vypitím prvního doušku.



BISQUERTT WINERY

La Joya Sauvignon Blanc, Grand Reserva 2014
Chile, Colchagua Valley

VZHLED VÍNA: 
Víno se zářivě žlutozlatou barvou se zelenými odlesky 
a střední viskozitou.

AROMA A CHUŤ VÍNA: 
Čistá a intenzivní vůně připomínající tóny 
citrusového ovoce a grapefruitu. V chuti působí 
velmi svěže a zároveň je i plnější díky velmi pi-
kantní ovocnosti a šťavnaté kyselince, společně 
tvořící  bohatou a dlouhotrvající dochuť. 

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Toto víno si nejlépe vychutnáte s grilovanými 
mořskými plody nebo sladkovodními rybami 
s lehkou bílou omáčkou. Víno se ideálně 
snoubí i s kozím sýrem.

BISQUERTT WINERY

Petirrojo Chardonnay, Reserva, 2014
Chile, Colchagua Valley

VZHLED VÍNA: 
Zářivě žlutozlatá barva vína s velmi dobrou viskozitou. 

AROMA A CHUŤ VÍNA:
Ve vůni dominují ovocné tóny meruněk 
a zralého ananasu. Chuť tohoto vína je velmi 
bohatá ovocnými tóny, které se projevují již 
v samotné vůni vína. Vše je doplněno decent-
ní mineralitou a svěží kyselinkou. Víno má 
velmi intenzivní lahodnou chuť s harmonicky 
dlouhotrvající dochutí.

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Doporučujeme jako aperitiv. Víno je ideální 
k mořským i sladkovodním rybám, jako 
například pečený pstruh na másle 
nebo losos na grilu.
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0,75 l 0,75 l

Doporučená teplota podávání 10 °C

% Obsah alkoholu 13 %

Bodové hodnocení vína: 90

Doporučená teplota podávání 8 – 10 °C

% Obsah alkoholu 13,5 %

Bodové hodnocení vína: 89
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SANTA CAROLINA WINERY

Esterllas Sauvignon Blanc, 2014
Chile, Casablanca Valley

VZHLED VÍNA: 
Barva vína je zářivě žlutozelená se stříbrnými odlesky 
a dobrou viskozitou.

AROMA A CHUŤ VÍNA:
Vůně je velmi svěží a intenzivní. Najdeme v ní 
tóny citrusových plodů jako čerstvého grapefruitu 
a limetky, zvýrazněné dotyky čerstvých bylinek. 
Chuť je výrazně poznamenána ovocnými tóny a in-
tenzivní kyselinkou, obojí tvoří výbornou harmonii 
a příjemnou, dlouhotrvající dochuť.

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Výborně se hodí k pečenému kuřeti s nádivkou. 
Vynikající je i s aromatickými sýry.

BISQUERTT WINERY

La Joya Merlot, Grand Reserva, 2013
Chile, Colchaquua Valley

VZHLED VÍNA: 
Tmavší nachová barva s lehkými purpurovými okraji 
a vysokou viskozitou.

AROMA A CHUŤ VÍNA: 
Ve vůni vnímáme nejprve příjemné aroma drob-
ného červeného ovoce, ke konci doplněné o tóny 
vanilky a hřebíčku. Chuť je středně intenzivní, 
projevuje se zde opět ovocnost a kořenitost, ta je 
dána zráním tohoto vína po dobu 6 – 8 měsíců 
v dubových sudech. 

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Díky hladkosti tohoto vína ho můžeme doporučit 
ke tmavým masům, dále i ke grilovanému lososu 
nebo kuřecímu masu s houbami.
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Klubová cena 
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Doporučená teplota podávání 8 – 10 °C

% Obsah alkoholu 13 %

Bodové hodnocení vína: 88

Doporučená teplota podávání 15 – 17 °C

% Obsah alkoholu 14 %

Bodové hodnocení vína: 91
0,75 l 0,75 l
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BISQUERTT WINERY

Petirrojo Cabernet Sauvignon, Grand Reserva, 2013
Chile, Colchagua Valley VIŇA DE MAIPO WINERY

Vitral Carmenére, Reserva 2013
Chile, Maipo Valley

VZHLED VÍNA: 
Víno s hlubší granátovou barvou a se střední viskozitou. 

AROMA A CHUŤ VÍNA: 
Aroma je středně intenzivní a najdeme v něm tóny 
rybízu, tmavých vyzrálých švestek, doplněné jemným 
nádechem koření zelené papriky. Chuť je výrazně 
ovlivněna zráním v amerických sudech, které dávají vínu 
pevnou strukturu, příjemné taniny a středně intenzivní 
dochuť spojenou s kořenitostí a jemnými tóny čokolády.

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Výborně se hodí k těstovinám, libovému hovězímu 
masu nebo jemně vyzrálým bílým sýrům.

Grand Reserva, 2013
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Doporučená teplota podávání 14 – 16 °C

% Obsah alkoholu 13,5 %

Bodové hodnocení vína: 90

Doporučená teplota podávání 14 – 16 °C

% Obsah alkoholu 13,5 %

Bodové hodnocení vína: 90
0,75 l 0,75 l
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AROMA A CHUŤ VÍNA:
Aroma evokuje vůni červeného ovoce, koření a čo-
kolády, podporované tóny černého pepře a černého 
rybízu. Chuť je elegantní a středně plná se sametovou 
tříslovinou a dominantními tóny drobného bobulového 
ovoce, doplněná strukturovaným kořenitým závěrem.

VZHLED VÍNA: 
Rubínově červená barva vína s granátovými odlesky 
a střední viskozitou.

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Doporučujeme ke grilovaným tmavým masům 
s dušenou zeleninou.
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Celý kartón (6 lahvív ) ještěš výhoýýý dnějě i: při nákkupu Vám stačí jen 55 věěrnoěrnostnít ch bbodů.odů.Celýe karrtónóó (6 l( ahví) ještěššš výhodněji: při nři ákkupupu Vám stm ačía jen 55 věěě



San Martino

Prosecco doc treviso extra dry

Itálie, San Martino Vini

VZHLED VÍNA: 
Barva je atraktivní se světle slámovými odlesky, je 
doprovázená jemným řetízkovým perlením, které je 
velmi příjemné pro oko. 

AROMA A CHUŤ VÍNA: 
Delikátní a zároveň velmi intenzivní vůně nám 
připomene vůni jablek a vyzrálých banánů. Na 
patře je bohaté se šťavnatou pěnou, protkané 
jemnou ovocností a velmi suchým závěrem. 
Díky těmto vlastnostem je toto víno celkově 
velmi harmonické.

DOPORUČENÍ VÍNA K POKRMŮM: 
Víno doporučujeme hlavně jako aperitiv, dále 
pak k různým desertům nebo koláčům.

VÝROBA VÍNA: 
V oblasti Veneto je vyráběno klasickou metodou druhotného kvašení. 
Toto kvašení probíhá ve velkých nerezových tancích, proto říkáme, že 
tato vína jsou vyrobena metodou Charmante. Pro výrobu Prosecca je 
používaná tradiční italská odrůda Glera.

Santa Carolina

Rodinné vinařství založené již v roce 1875 patří mezi nejstarší v Chile. Vína z toho 
vinařství dlouhodobě a pravidelně bodují na celém světě a dosáhly např. i 93 bodů 
v hodnocení (např. Carmenere 2008) od hodnotitelů ve Wine Advocate nebo Wine 
Enthusiast. Více jak 90 bodů získala i vína Cabernet Sauvignon 2011 (91 bodů) 
nebo opět Carmenere 2010 (90 bodů) od hodnotitele Wine Spectator.

Bisquertt Winery

Rodinné vinařství založené v roce 1978 v Colchagua Valley, které 
se nachází jižně od hlavního města Chile. Vinařství produkuje plná 
harmonická vína, jejichž vznik je ovlivněn jedinečným místním 
terroir (místo zrodu vína – tedy kombinace klimatu, geografi e, geo-
logie a půdy), kterému výrazně napomáhá blízkost Tichého oceánu. 
Vína z tohoto rodinného vinařství získávají pravidelně vynikající bodo-
vá ohodnocení ve světových soutěžích a hodnocení od renomovaných 
odborných časopisů. Např. 90 bodů pro víno La Joya Grand Reserva 
Syrah 2012 od Wine Spectator nebo opět 90 bodů pro Ecos de Rulo 
Carmenere 2010 od Wine Enthusiast z července 2013 vypovídá 
o tom, že toto vinařství je producentem jedinečných chilských vín.

Viňa de Maipo

Vinařství založené v roce 1948, které nyní exportuje vína do 70 
zemí světa, nově i do ČR. Vinařství se nachází v Maipo Valley v me-
tropolitní oblasti hlavního města Santiaga de Chile. Klimatické pod-
mínky vinic v Quinta de Maipo jsou unikátní díky své poloze. Vinice 
jsou na polovině cesty mezi oceánem a pohořím And. Tento terroir 
velmi výrazně ovlivňuje chuť a plnost vín tohoto velkého chilského 
vinařství. I toto vinařství se pyšní vysokými bodovými oceněními 
svých vín, jako např. 90 bodů od Robert Parker’s Wine Advocate za 
jejich Syrah 2009 nebo zlatou medailí za Carmenere na vinařské 
výstavě v Německu.

Popis jednotlivých vinařství

SANTIAGO DE CHILE

Bisquertt Winery

Viňa de Maipo

Santa Carolina

REPUBLIC OF CHILE
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specialita pro milovníky šumivého vína

oblast 

Veneto

Doporučená teplota podávání 7 – 8 °C

% Obsah alkoholu 11 %

Bodové hodnocení vína: 88
0,75 l

Celý karka tón (6 l( ahví) je) ště výhýhýýCelýCe karkartónónó (6 l( ahvívv ) ještěššš výhvýh
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