Vážení přátelé Rýnských ryzlinků,
vítáme Vás na v pořadí již sedmnáctém ročníku „Galerie
Rýnských ryzlinků České republiky“ – největší výstavy Ryzlinku
rýnského v Evropě.
Pro letošní rok se nám podařilo zajistit 371 vzorků vín z pěti zemí. Více
než 90% vzorků je od profesionálních vinařů a 40 procent je ze
zahraničí. Zahraniční (Německo, Francie a Rakousko) vinaře osobně
navštěvujeme a společně vybíráme ty nejlepší vzorky.
Již v loňském ročníku jsme zrušili hodnocení vzorků. K tomuto
rozhodnutí nás vedla úvaha o znalostech našich návštěvníků, kdy za 16
ročníků se vyprofilovala početná skupina znalců rýňáků, kteří
nepotřebují pomocné vedení ve formě přidělených medaili, ale sami si
hledají vinaře a jsou schopni posoudit vína z hlediska kvality.
Vína jsou řazena do stojanů abecedně a nad každým stojanem jsou
uvedena čísla zařazených vín. V pátek při zahájení výstavy je
k dispozici jedna plná láhev vína a doplnění proběhne večer mezi 20,00 20,30hod. V sobotu bude k dispozici plná láhev od začátku výstavy.
Nalévačky jsou poučeny o množství nalévaného vzorku, prosíme
nepožadujte naletí většího množství vína – je to v zájmu všech
návštěvníků.
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Vína, která neměla doložený „Protokol o zatřídění vín“, jsou označena
pouze dosaženými stupni cukernatosti při sběru hroznů. Jestliže pěstitel
nezařadil víno dle obsahu cukru, pak není uvedena žádná specifikace.

Dále se vyskytuje v kategorii přívlastek označení SMARAGD, LYRA –
jedná se o místní označení vín Rakouských a Německých, které
vyjadřuje kvalitu někdy dosažené cukry, dále označení CLASSIC a FH
(feinherb) se používá v Německu pro vína jemná, mírně sladší a
mající vysoké aroma. Vieille Vignes nebo Alte Reben – vína ze starých
vinic (40 a víc let). Auslese – výběr z hroznů. Některá vína mají
uvedeno ve sloupci „přívlastek“ polohu, a to z důvodu nemožnosti
identifikovat jakostní stupeň, další údaj může být bližší určení
vína.

V případě zájmu o zahraniční vína naleznete kontakt na příslušné
vinařství na www.galerierr.info
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Klub přátel Rýnského ryzlinku děkuje všem vinařům za poskytnutá
vína a dále děkujeme Městskému úřadu ve Bzenci a SOŠ Bzenec za
pomoc při organizaci výstavy.
Omlouváme se, jestliže nebudou k dispozici některá vína
v průběhu obou dnů. V pátek a v sobotu při otevírání výstavy je
možné ochutnat všechna vína.

