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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



ME21431 CHARDONNAY 2021
pozdní sběr, bílé, polosuché - 0,75 l 

Chardonnay s jemnou zelenožlutou barvou. Díky stude-
né maceraci a nižší teplotě fermentace se nám podařilo 
v aromatickém profilu vína zachovat typický projev od-
růdy Chardonnay. Ve vůni můžete najít čerstvě rozkroje-
nou hrušku, luční květy a celý buket je příjemně podtržen 
tóny banánů. V pikantní a svěží chuti se krásně projevuje 
jemná mineralita. Víno doporučujeme podávat k lehkým 
předkrmům.

Hustopeče - Čtvrtě: alkohol 11 %, cukr 17,5 g/l, kyseliny 9,1 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2022

Bílá vína

ME21701 MÜLLER THURGAU 2021
moravské zemské víno, bílé, polosuché - 0,75 l 

Víno s jemnou zelenkavou barvou. Vůně vína vás jistě za-
ujme zajímavou kombinací tropického ovoce, muškátu a 
broskví. V chuti je víno krásně harmonické ovocné a pří-
jemně svěží. Víno doporučujeme podávat ke slaným po-
chutinám, chlebíčkům a sýrům.

Vinařská oblast Morava: alkohol 11 %, cukr 15 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

ME21711 RULANDSKÉ BÍLÉ 2021
moravské zemské víno, bílé, suché - 0,75 l 

„Rulanda“ s typickou zelenkavou barvou. V komplex-
ní vůni vína najdete zajímavou kombinaci bílého ovoce, 
čerstvě rozkvetlé louky a jemné medovosti. V chuti je 
víno příjemně plné květinové a šťavnaté. Víno je ideální 
kombinovat se slanými předkrmy. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 12 %, cukr 8 g/l, kyseliny 7 g/l, doba archivace 2-3 roky

ME21171 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2021
pozdní sběr, bílé, suché - 0,75 l 

„Pinot“ s typickou zlatožlutou barvou. V aromatickém 
profilu vína najdete jemnou kombinaci květinových tónů 
s vůní pomerančové slupky. V chuti je víno mohutné dlou-
hé a příjemně šťavnaté. Víno doporučujeme podávat k in-
tenzivním a kořeněným pokrmům připraveným z drůbeže. 

Novosedly - Nad sklepy: alkohol 12 %, cukr 6,6 g/l, kyseliny 7,3 g/l, doba archivace 2-3 roky



ME21481 SAUVIGNON 2021
pozdní sběr, bílé, suché - 0,75 l

Sauvignon s krásnou zelenožlutou barvou. Ve vůni se pří-
jemně snoubí tóny kopřiv, grepu, tropického ovoce a cit-
ronové trávy. V chuti je víno příjemně pitelné hravé a díky 
pikantní kyselině krásně šťavnaté. Víno doporučujeme 
podávat k rybám připraveným na grilu.

Těšany - Vinohrádky-Famílie: alkohol 12,5%, cukr 2,1 g/l, kyseliny 8,0 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Zlatá medaile - NSV Velkopavlovická 2022

ME21311 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2021
pozdní sběr, bílé, suché - 0,75 l

„Veltlín“ s typickou zelenkavou barvou. V aromatickém 
profilu najdete zajímavou kombinaci lipového květu, čer-
stvě rozkvetlé louky a jemné kořenitosti. Chuť vína je díky 
delší maceraci krásně plná ovocná svěží a lehce minerál-
ní. Doporučuji víno podávat k lehkým pokrmům z kuřecí-
ho masa, či jen tak během dlouhých letních večerů. 

Sedlec - Kotel: alkohol 12 %, cukr 8,2 g/l, kyseliny 7,9 g/l, doba archivace 2-3 roky

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, 
Bronzová medaile - Top 77 vín ČR 2021, Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2021



ME21221 HIBERNAL 2021
kabinetní víno, bílé, polosuché - 0,75 l

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

Vrbice - Skale: alkohol 11,5 %, cukr 15,5 g/l, kyseliny 10 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2022, Zlatá medaile - Cool Climate Wine Awards 2022, 
Zlatá medaile - NSV Velkopavlovická 2022, Stříbrná medaile - Vinfest Brno 2022

PIWI odrůdy
PIWI odrůdy jsou nově vyšlechtěné odrůdy. Jejich pěstování je šetrnější vůči životnímu 

prostředí a vína z nich jsou svěží šťavnatá a s příjemnou mineralitou.



Růžová vína

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 
Ocenění: Bronzová medaile - Top 77 vín ČR 2021

ME20581 CABERNET SAUVIGNON 2020
pozdní sběr, červené, suché - 0,75 l

Cabernet Sauvignon s typickou tmavě granátovou bar-
vou. V aromatickém profilu můžete najít příjemnou kom-
binaci rybízu, ostružin, zelené papriky a čokolády. V chuti 
je víno taktéž ovocné, čokoládové a typická kyselina je 
krásně doplněna jemným tříslem. Víno doporučujeme po-
dávat k hovězím líčkům na červeném víně. 

Valtice - Kamenné hory: alkohol 10,5%, cukr 1 g/l, kyseliny 6 g/l, doba archivace 2-3 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


