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Pojem „enolog“ znamená odborník na víno.  
Enologie je věda pojednávající o víně  
a vinařství. Termín pochází z řeckých  

slov „oinos“ (víno) a „logos“ (věda).  
 

V České republice se enologie vyučuje  
na Mendelově univerzitě v oboru vinařství.  
Seznamte se s víny čerstvého absolventa  

Univerzity Mendelu ing. Jana Koubka,  
který je hlavním enologem  

vinařství Annovino Lednice. 
 

 Je plně zodpovědný za zpracování  
hroznů a přípravu vína.

• Celoroční fresh image  
vína mladého vinaře Jana Koubka,  
absolventa Mendelovy univerzity

• Exkluzivní značka vinařství

• Od moravských zemských vín po přívlastky  
a také moderní interspecifické „PIWI“ odrůdy

„Vážení přátelé, ochutnejte vína připravená pro Vás z nového ročníku.  
Vína s mým rukopisem jsou svěží, ovocitá, odrůdově typická a příjemně 

minerální. Na zdraví.“

Ing. Jan Koubek, enolog vinařství Annovino Lednice



ME19131 HIBERNAL 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l

Hibernal se zelenkavou barvou se zlatavými odlesky. 
V aromatickém profilu vína se příjemně kombinují tóny 
černého bezu, angreštu se zajímavou kořenitostí. V chuti 
je víno krásně harmonické, ovocné, plné a jemná kyselina 
víno hezky podporuje. Doporučujeme podávat k ovocným 
salátům či dezertům.

Žabčice – Horní díly: alkohol 12%, cukr 10,1 g/l, kyseliny 5,8 g /l, doba archivace 2-3 roky

Bílá vína

ME19241 RYZLINK VLAŠSKÝ 2019
pozdní sběr, bílé, suché – 0,75 l

Ryzlink s typickou zelenožlutou barvou. Vůně vína je lipo-
vá až květinová. Chuť je taktéž odrůdově lipová, minerální 
a svěží díky pikantní kyselině. Víno je ideální kombinovat 
s lehkými pokrmy z kuřecího masa.

Sedlec – Zátiší-Hliník: alkohol 12%, cukr 1 g/l, kyseliny 6,1 g/l, doba archivace 2-3 roky.

ME19441 SEVAR 2019
kabinetní, červené, suché – 0,75 l

Sevar s tmavou rubínovou barvou s fialovými odlesky. 
Vůně je intenzivní a krásně kombinuje typické divoké tóny 
muškátu a květnatost. Dále v ní můžete najít drobné lesní 
ovoce jako například ostružiny a černý rybíz. V chuti je 
víno taktéž příjemně ovocné, hravé a díky pikantní kyse-
lině má veliký potencionál ke zrání. Víno doporučujeme 
podávat k pečenému tmavému masu. 

Lednice – Ve starých: alkohol 11,5%, cukr 0,2 g/l, kyseliny 5 g/l, doba archivace 3-4 roky

Červená vína

„Vážení přátelé, 
ochutnejte vína připravená pro Vás 

z nového ročníku. Vína s mým  
rukopisem jsou svěží, ovocitá, odrůdově  

typická a příjemně minerální. 
Na zdraví.“

Ing. Jan Koubek
enolog vinařství Annovino Lednice


