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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



Bílá vína

ME20121 HIBERNAL 2020
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l

Hibernal s krásnou zelenkavou barvou. V intenzivní vůni 
najdete typické tóny rybízu, angreštu a tropického ovoce. 
Chuť je díky pikantní kyselině příjemně svěží, šťavnatá, 
ovocná a dlouhá perzistence perfektně podtrhuje celko-
vý dojem z vína. Doporučujeme podávat k rybám či moř-
ským plodům.

Vrbice – Skale: alkohol 12%, cukr 11,7 g/l, kyseliny 7,8 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2021, Zlatá medaile - Vinum Juvenale 2021,  
Zlatá medaile - FESTWINE 2021, Velká zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021

ME20321 CHARDONNAY 2020
pozdní sběr, bílé, suché – 0,75 l

Chardonnay s jemnou zelenkavou barvou. Díky ruční 
sklizni a šetrnému zpracování se nám podařilo v aro-
matickém profilu zachovat typický projev této odrůdy. 
Ve vůni můžete najít zelené jablko, luční květy a čerstvě 
rozkrojenou hrušku. V pikantní a svěží chuti se krásně 
projevuje jemná mineralita. Víno doporučujeme podávat 
k lehkým předkrmům. 

Mikulov - Pod Svatým kopečkem: alkohol 11,5%, cukr 7,3 g/l, kyseliny 6 g/l, doba archivace 2-3 roky

ME20701 MÜLLER THURGAU 2020
moravské zemské víno, bílé, polosladké – 0,75 l

Ochutnejte netradiční „Müllerku“ s krásnou zelenkavou 
barvou. V expresivním aromatickém profilu vína Vás jistě 
mile překvapí kombinace tropického ovoce, černého ry-
bízu a muškátu. Chuť je taktéž intenzivně ovocná, svěží 
s pikantní kyselinou. Víno doporučujeme podávat k leh-
kým ovocným dezertům. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 17 g/l, kyseliny 5,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

ME19381 ERILON 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l

Erilon s typickou zelenkavou barvou. V aromatickém pro-
filu se krásně snoubí tóny limetky, citrusů, citronové trávy 
a meruňky. V chuti je víno příjemně svěží, hravé a dlou-
hé. Víno doporučujeme podávat k pokrmům s mořskými  
plody.

Lednice – Na valtické: alkohol 11,5%, cukr 13 g/l, kyseliny 6,4 g/l, doba archivace 2-3 roky



ME20721 RULANDSKÉ BÍLÉ 2020
moravské zemské víno, bílé, suché – 0,75 l

Hledáte lehké a příjemně pitelné víno? Tahle „Rulanda“ je 
jasná volba. Typická zelenkavá barva se zlatavými odles-
ky. Ve vůni se příjemně kombinují květinové tóny s lehkou 
ovocností. V chuti je víno příjemně svěží, lehké a jemná 
květnatost je podtržena typickou mineralitou. Víno dopo-
ručujeme podávat ke studeným předkrmům či drobným 
pochutinám.

Vinařská oblast Morava: alkohol 12%, cukr 4,5 g/l, kyseliny 5,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

ME19411 RULANDSKÉ MODRÉ klaret 2019
kabinetní, bílé, polosladké – 0,75 l

Díky lisování celých hroznů má „Rulanda“ krásnou žlu-
tozlatavou barvu. Ve vůni se příjemně kombinují tóny ci-
trusů, bílého ovoce a květin. Chuť je elegantně kulatá, sa-
metová a taktéž ovocná až květinová. Víno doporučujeme 
podávat k sýrům holandského typu.

Lednice – Ve starých: alkohol 11%, cukr 33 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Zlatá medaile - Galerie Rulandských vín 2020, Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2020, Stříbrná 
medaile – Lednické vinné trhy 2020, Zlatá medaile – Vinařské Litoměřice 2020, Zlatá medaile - Valtické 
vinné trhy 2020, Zlatá medaile - Jarovín rose 2021

ME19041 MÜLLER THURGAU 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l

Víno s jemnou zelenožlutou barvou. Ve vůni najdeme 
broskve, angrešt a celý buket je příjemně podpořen typic-
kými muškátovými tóny. V chuti je víno příjemně sladěné, 
ovocné a hravé. Víno doporučujeme podávat na začátku 
stolování k předkrmům či rybám připraveným na grilu.

Žabčice – Horní díly: alkohol 12%, cukr 17,5 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Zlatá medaile - NSV Velkopavlovická 2020, Stříbrná medaile – FESTWINE 2020, Stříbrná 
medaile – Lednické vinné trhy 2020, Zlatá medaile – Grand prix vinex 2020, Bronzová medaile - Top 77 
vín ČR 2020

ME20171 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2020
pozdní sběr, bílé, polosladké - 0,75 l 

Rulandské šedé s krásnou žlutou barvou se zlatavými od-
lesky. V typickém aromatickém profilu najdete příjemnou 
kombinaci čerstvě rozkrojené hrušky, meruňky a jemnou 
medovost . V chuti je víno příjemně šťavnaté, svěží a ovoc-
né. Doporučujeme podávat k ovocným dezertům. 

Novosedly - Nad sklepy: alkohol 12,5%, cukr 18,1 g/l, kyseliny 7 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Stříbrná medaile - FESTWINE 2021, Stříbrná medaile - Lednické vinné trhy 2021 



ME19401 SOUVIGNIER GRIS 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké - 0,75 l

Souvignier gris s typickou žluto-zelenou barvou. Ve vůni 
najdeme příjemnou kombinaci čerstvě rozkrojené hrušky, 
meruňky a celý buket vína je podpořen jemnou května-
tostí. V chuti je víno taktéž ovocné, lehce medové, struk-
turované a příjemně pitelné. Víno doporučujeme podávat 
k ovocným dezertům.

Lednice - Na valtické: alkohol 11,5%, cukr 21,4 g/l, kyseliny 6,4 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Stříbrná medaile - Lednické vinné trhy 2020 

ME19391 SAVILON 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché - 0,75 l

Díky krátké maceraci rmutu má víno zelenkavou bar-
vu. Ve vůni najdeme tóny černého rybízu, bezu a grepů. 
V chuti je víno díky svěží kyselině příjemně osvěžující, 
dlouhé a šťavnaté. Víno doporučujeme podávat jako pří-
jemné osvěžení v horkých letních dnech.

Lednice - Na valtické: alkohol 11,5%, cukr 10,7 g/l, kyseliny 5,6 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2020, Stříbrná medaile - FESTWINE 2020

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

ME20241 RYZLINK VLAŠSKÝ 2020
moravské zemské víno, bílé, suché - 0,75 l 

Ryzlink vlašský s krásnou zelenkavou barvou. V aroma-
tickém profilu vína najdete příjemnou kombinaci lipového 
květu, zeleného jablka a čerstvě rozkvetlé louky. V chuti je 
víno krásně svěží, dlouhé a lehce minerální. Víno se skvěle 
hodí jako příjemné osvěžení v horkých letních dnech.  

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 4,5 g/l, kyseliny 5,5 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Stříbrná medaile - Lednické vinné trhy 2021



ME20471  ZWEIGELTREBE ROSE 2020 
kabinetní, růžové, polosuché – 0,75 l

Zweigeltrebe rose díky delší maceraci rmutu má krásnou 
sytě růžovou barvu. Vůně vína je velmi intenzivní a pří-
jemně ovocná. Můžeme v ní najít například tóny lesního 
ovoce, malin a ostružin. Chuť je taktéž příjemně ovocná, 
plná a svěží. Víno doporučujeme podávat společně s čer-
stvým ovocem. 

Sedlec - Sedlecko: alkohol 11,5%, cukr 13,4 g/l, kyseliny 7,1 g/l, doba archivace 2-3 roky 

Růžová vína

ME20301 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2020
pozdní sběr, bílé, polosuché - 0,75 l

„Veltlín“ s typickou zelenkavou barvou. V komplexní vůni 
vás jistě mile překvapí kombinace bílého ovoce, čerstvě 
rozkvetlé louky a jemné kořenitosti. Chuť je díky delší ma-
ceraci krásně plná, ovocná, svěží a lehce minerální. Do-
poručujeme víno podávat k lehkým pokrmům z kuřecího 
masa, či jen tak během dlouhých letních večerů. 

Sedlec - Kotel: alkohol 11,5%, cukr 12,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2-3 roky



„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

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


