Grand test

Modrý Portugal
Modrý Portugal je poměrně nenáročná a u nás mezi konzumenty velmi oblíbená modrá odrůda
révy vinné. Její původ není úplně známý, a i když název ukazuje do Portugalska, nebyla tato
spojitost nikdy prokázána. Nicméně o lecčems napovídá tradiční příběh o tom, jak se tato
odrůda ve střední Evropě rozšířila. Hrozny Modrého Portugalu by měly být dobrou surovinou
pro výrobu příjemných, nenáročných a dobře pitelných červených vín s hezkou ovocností. Jaká
jsou v současnosti na trhu vína z Modrého Portugalu, napoví tento test.

N

ejprve ale slíbený pĜíbČh o rozšíĜení této odrĤdy v bývalé
rakouské monarchii a jejím pojmenování. Traduje se, že
roku 1772 povolal hrabČ Johann von Fries na svĤj zámek
v Bad Vöslau u VídnČ nČkolik vinaĜĤ z okolí a pĜedal jim svazky
révy, které dostal od své obchodní agentury v Portu. OdrĤda mČla
takové vlastnosti, že za nČkolik let byly v okolí obce vysazeny
dvČ tĜetiny vinic odrĤdou Blauer Portugieser. Podle jména obce
se jí zde také Ĝíkalo „Vöslauer“. PČstování se rozšíĜilo i do sousedního Bádenska a postupnČ do celé monarchie.
Do ýech se tato odrĤda dostala okolo roku 1880 a postupnČ
se rozšíĜila do všech þeských a moravských vinaĜských oblastí.
V polovinČ tĜicátých let dvacátého století þinil podíl Modrého
Portugalu z celkové výmČry þeských vinic 9 % a na MoravČ dokonce 16,5 %. PrávČ v té dobČ tak byl nejrozšíĜenČjší zdejší modrou odrĤdou, a to nejen pro svou vysokou plodnost, ale i proto,
že se díky své jemnosti a svČžímu aroma dobĜe pil. Na venkovČ
tak bývalo víno z Modrého Portugalu nápojem k bČžným denním
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jídlĤm. Dnes je ho na našich vinicích ale podstatnČ ménČ a stále
ubývá ve prospČch modernČjších odrĤd. Ve státní odrĤdové knize
je tato odrĤda zapsána od roku 1941. Na MoravČ se Modrý Portugal nejvíce pČstuje v okolí Kyjova, Uherského HradištČ, Hustopeþí a Hodonína, v Podluží, dále v obcích Kobylí, ýejkovice,
Velké Pavlovice, Rakvice a MutČnice. V þeské vinaĜské oblasti je
jednou ze základních odrĤd pro výrobu þervených vín a najdeme
ji na MČlnicku, Roudnicku a ýáslavsku.
Na vzorky z odrĤdy Modrý Portugal nemČla komise degustátorĤ žádné pĜehnané požadavky. Oþekávali jsme jednoduchá,
ale þistá odrĤdová vína, která by se hodila k bČžným jídlĤm.
Tento požadavek nČkterá vína naplnila a v testu se tak objevilo
nČkolik pĜíjemných, dobĜe pitelných vín s krásnou ovocností,
která splnila oþekávání. Mnoho dalších vzorkĤ bylo ale spíše
prĤmČrných.
Te x t a f o t o : M i c h a l Š e t k a

Vítěz Grand testu
SILVER

GOLD

Vít Sedláček, Modrý Portugal
2012, VOC Modré hory, suché,
Vrbice, Skale
ŠvestkovČ þervená barva s tmavšími odlesky a velmi
dobrá viskozita. VýraznČjší vĤnČ dĜeva, peckovin
a zralých bobulovin. ChuĢ je plnČjší, dobĜe obtažená
dĜevnatými tóny, s vanilkovou pĜíchutí a delikátní
koĜenitostí. StĜednČ dlouhý závČr.

Pernatá zvČĜina
s kaštanovou omáþkou

G

82,78
bodů

cena 551 Kč

TEST

w ww.vinos edlacek.cz

Spielberg, Modrý Portugal
2013, pozdní sběr, suché,
Archlebov, Maliny
FialovČ þervená barva s úzkým meniskem
a velmi dobrá viskozita. Typická vĤnČ
mladého vína s pĜíjemnými tóny bobulovitého
ovoce – trnek a borĤvek. ChuĢ je stĜednČ plná,
šĢavnatá s vyšší kyselinou a pikantní, lehce
svíravou koĜenitostí. StĜednČ dlouhý závČr.

VepĜová panenka v listovém tČstČ se špenátem

81,67
bodů

BRONZE

R A ND

Patria Kobylí, Modrý Portugal
2011, výběr z hroznů
SytČ þervená barva s cihlovými odlesky
a velmi dobrá viskozita. Ušlechtilá vĤnČ dĜeva,
sušeného ovoce a vyzrálých lesních plodĤ.
ChuĢ je opulentní, hladká, výrazná po zrání
v kvalitním dĜevČném sudu, s dobrou ovocnou
šĢavnatostí. Dlouhý závČr.

Jelení hĜbet
se švestkovou omáþkou

81,44
bodů

cena 180 Kč

cena 217 Kč

w w w.spie lbe rg.c z

www.vinozkobyli.cz

Habánské sklepy, Modrý
Portugal 2012, pozdní sběr,
suché, Starovičky, Zace

Vít Sedláček, Modrý Portugal
2011, VOC Modré hory, suché

KarmínovČ þervená barva a velmi dobrá
viskozita. OtevĜenČjší vĤnČ zralého vína s tóny
sušeného ovoce, þokolády a pražené kávy.
Štíhlejší chuĢ s vyšší kyselinou a jemnou
taninovou strukturou. StĜednČ dlouhý závČr.

Rolka z dušené šunky
s náplní z jablek
a kĜenové pČny

cena 194 Kč
w w w.ha ba nske skle py.c z

80,89
bodů

TerakotovČ þervená barva s cihlovými odlesky
a stĜední intenzitou viskozity. VĤnČ je stĜednČ
intenzivní, s nádechem malin, þerveného
rybízu a mléþného koktejlu s drobnými
zahradními plody. ChuĢ je stĜednČ plná, nazrálá,
s výraznČjší tĜíslovinou a kyselinou. StĜednČ
dlouhý závČr.

VepĜové ve vlastní
šĢávČ

80,56
bodů

cena 228 Kč
www.vinos edlacek.cz
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Grand test

Degustační komise časopisu
WINE & Degustation pro Modrý Portugal
Zleva: Vít Hepnar - sommelier (Gourmet Services), Aleš Pokorný - head
sommelier (La Caoba), Richard Süss - head sommelier (Makro), Michal
Procházka - sommelier, obchodní Ĝeditel (Vino e Cuore), Diana Sixtová - obchodní
Ĝeditelka (Merlot d´Or), Roman Novotný - spolupracovník WINE & Degustation
a sommelier (La Dégustation Bohême Bourgeoise), Ivo Dvořák - viceprezident
Asociace sommelierĤ, Pavel Krška - degustátor, Ĝeditel (Národní vinaĜské centrum),
Jakub Přibyl - head sommelier (Grand Cru Restaurant & Bar).
Doporuþení pro konzumaci
v
víno
k okamžité
konzumaci
k

víno
v
s potenciálem
p
2 až 5 let
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ideální
kombinace

Degustace probČhla
v prostorách vinotéky

Passage
V Celnici 10, Praha 1, 11000
+420 221 033 389
www.passage.cz

WINE & Degustation
hodnotí ze skla

Bettina Lobkowitz Vinařství
Mělník, Modrý Portugal 2014,
jakostní víno odrůdové, suché
FialovČ þervená barva, s užším, svČtlejším
meniskem a velmi dobrá viskozita. Mladistvá
vĤnČ drobného bobulovitého ovoce
pĜipomínající borĤvky a bonbony s pĜíchutí
lesní smČs. ChuĢ je stĜednČ plná, šĢavnatá,
s dobrou koĜenitostí. StĜednČ dlouhý závČr.

Zapékané tČstoviny
se sýrem

80,22
bodů

Patria Kobylí, Modrý Portugal
2013, pozdní sběr
TmavČ þervená barva s užším, cihlovým
meniskem. Výrazná vĤnČ dĜeva, kouĜe
a tmavého ovoce. ChuĢ je opulentní,
s výraznými taninovými podtóny a pĜíchutí
ovocného jogurtu. StĜednČ dlouhá dochuĢ.

Rizoto s hovČzím
masem

80,22
bodů

cena 82 Kč

cena 212 Kč

www.lobkowicz-vinarstvi.cz

www.vinozkobyli.cz

Zámecké vinařství Třebívlice,
Modrý Portugal 2012,
pozdní sběr, suché,
Třebívlice, Koskov

Vít Sedláček,
Modrý Portugal 2008,
jakostní víno odrůdové,
suché

79,44

78,56

bodů

bodů

cena 270 Kč

cena 392 Kč

www.gour me tse r vic e s.c z

www.vinos edlacek.cz

Víno Sýkora,
Modrý Portugal 2011,
zemské víno, suché

Vinium, Modrý Portugal
2014, jakostní víno odrůdové,
suché

77,67

76,56

bodů

bodů

cena 130 Kč

cena 110 Kč

www.vinosykor a .c z

www.vinium.cz

Víno Sýkora,
Modrý Portugal 2013,
zemské víno, suché

G

R A ND

76,56
bodů

cena 110 Kč
www.vinosykor a .c z
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