„Neřídím se modními
chut’ovými trendy. Zvu Vás na
cestu poznání našeho vína.“
Phillip Zull

schrattenthal

– nejmenší rakouské vinné
městečko leží v severozápadní oblati Weinviertel
nedaleko od Waldviertelu a České republiky a 80
km severozápadně od Vídně.
šířka – 48°42‘ severně (asi stejná zeměpisná šířka
jako francouzská vinařská obalst Elsass)
délka – 15°54‘ východně
výška – 265m nad mořem

srážky

– 430mm /rok (jedna z
nejsušších oblastí Rakouska!)
teplota – ø 9,2°C / rok
sluneční svit – ø 1.800 / rok
vítr – většinou lehký ze severozápadu
z oblasti Waldviertel (proto zřídka
mlhy, což redukuje výskyt plísní)

S

láskou vyrábět prvotní vína,
znamená přistoupit na dané
přírodní podmínky. Vědomi si
původu a tradice s ohledem na
přírodní zdroje a uprostřed nádherné
krajiny tvoříme v popředí víno, které
se rodí na půdě staré milióny let. Již
ve středověku bylo ceněno toto pro
víno ideální mikroklima severního
Weinviertelu, nebot’ okolí Schratten
thalu, jakožto nejmenšího vinařského
městečka, disponuje s nezaměnitel
ným terroir. Aby se optimálně využilo
přrozeného potenciálu půdy, podnebí
a vinné révy, je na místě citlivá
a důsledná práce ve vinohradu.
Přitom se ale nebojíme vynaložit úsilí,
abychom znovu opětovně ověřili naše
mnoholeté zkušenosti. Nebojíme se
žádné výzvy.

„Výroba vína je týmová práce.
Každý z nás využívá všech
schopností na cestě k tomu
nejlepšímu vínu.“
Andrea Zull

18,3027 ha vinic

– se rovná asi 76.800 kusů
vinné révy (v Schrattenthalu a Retzu) a je
rozděleno na

25 parcel
18.000 hodin vykonané práce ročně, což odpovídá
šesti pracovním místům na plný úvazek

65 % bílé víno
35 % červené víno
100.000 láhví – produkce ročně (0,75l láhve)

Cˇ

as, který investujeme jako
zkušený rodinný podnik do
našich vinic, láska a prostor,
které věnujeme naší denní péči
a ručními pracemi v každém ročním
období, se odráží v chuti našich vín.
Naše vědomosti o víně se předávají
z generace na generaci se sebekri
tickým nadhledem. Snaha po nejvyšší
kvalitě vína údává směr našeho
konání. Syn Phillip pokračuje v tom,
co otec Werner již vždy sledoval jako
vizi – vyrábět zjevně elegantní
a zároveň mnohovrstevně strukturo
vaná vína s brilancí a velkým poten
ciálem skladování.

N

evšímáme si přepjaté módy,
odmítáme zastaralé recep
tury, zříkáme se jednotných
šablon úspěchu – opatrné se otevření
novému, individuální přístup k ino
vativním myšlenkám a růst našich sil
jsou oproti tomu našemi vizemi,
v jejichž rozměru do budoucna mys
líme a žijeme. Naši kvalitu lze zažít,
propůjčujeme vínu vlastní identitu
a zprostředkováváme lásku k vínu až
k úplnému požitku. Chceme prezen
tovat víno, které je vhodné k různým
příležitostem, povzbuzuje a inspiruje.
Přesně řečeno, je nám důležitá
radost z vína!

„Naše víno definuje především
půda, ze které se rodí.“
Phillip Zull

matečná hornina z granitu z českého
masivu (Manhartsberg), asi 350 mil. let stará
hornina.
terciární vrstva, která se
vytvořila v důsledku moře
„Paratethys“ asi před 30 mil.
lety. Zde se nacházejí usazeniny
jílu, písčitohlinitého slínu, ale
také písku. Na východních
svazích se částečně nachází také
spraš – jemný písek, který sem
byl navátý během poslední doby
ledové.
např. vinice ödfeld – 1,73 ha
vinice äußere bergen – 2,26 ha
vinice sechs vierteln – 4,44 ha

např. vinice innere bergen –
vinice kalvarienberg – 0,84 ha

3,78 ha

Zřídka se již vyskytuje vápenatá, těžká jílovitá
půda, která se nahromadila na úpatí Manhartsbergu.
Toto bylo v dobách, kdy oblast Retzer Land pokrývalo
moře, pobřežím.
např. vinice siebzehn lehen – 0,41 ha
vinice neubergen – 0,31 ha

N

aše vinná réva během
suchých letních dnů hlubo
ce zakoření a chladné noci
během zrání dodávají hroznům jejich
speciální aroma. Sousedící Manharts
berg chrání kopečky s vinicemi před
studeným větrem a umožňuje tak
hroznům optimálně dozrát. Každá
z 18 ha rozsáhlých Zullových vinic má
svoji osobitost. Ryzlink zušlecht’uje ro
dina Zullova kolem Schrattenthalu na
minerálním podkladu. Na některých
místech měří humusová vrstva jen 20
cm a přímo pod ní se nachází hřejivá
žula, která dodává ryzlinku jeho
rozmanitost. Stejně tak ve Schratten
thalu najdete písčité spraše s dobrým
tokem vod, které jsou ideální pro
Veltlínské zelené a červená vína.
Jílovitá těžká hlinitá půda retzských
vinic je jako stvořená pro plné aroma
Burgundského a Chardonnay.

N

epoužíváme herbicidy
ani umělá hnojiva, ale
šetrné ochranné rostlinné
prostředky a boj s plevelem zdo
láváme mechanicky. Již po dobu tří
generací nám leží na srdci nahlížet
na přírodu s veškerým respektem.
Jako ekologicky uvědomělý vinařský
podnik s kořeny tradice a inovačními
křídly splňujeme požadavky přísně
kontrolované integrační výroby
(KIP). Na základě stálého kompos
tování a střídavého zazelenění
vinic navíc zvyšujeme individualitu
našich vín. Ruční sběr hroznů nemá
nic společného s romantikou, ale
myslíme, že stroje do dnes nemohou
nahradit lidské nasazení. Během
sklizně dochází až k trojnásobné
manuální selekci hroznů, při níž jsou
hrozny sklízeny podle stupně vyzrá
losti nebo ponechány na révě. Jen
tak může být dodržena kvalita, ke
které jsme se zavázali.

„Víno by mělo potěšit.
Vyrábíme vína k životu
a žádné sběratelské kousky.“
Werner Zull

Jednoduchý začátek
Klasika ze Schrattenthalu
Ovocná, živá, lehká vína Strukturovaná, specifická vína
pro každý den: nejlépe
z prvotřídních viničních poloh a typic
ke konzumaci
kou stylistikou regionu Weinviertler.
jako mladá, voňavá a
Jemně elegantní a plná charakteru,
nekomplikovaná.
klasická a nezaměnitelná, se severním,
harmonickým aroma.
Lust & Laune
(chut’ & nálada):
Weinviertel DAC Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
Chardonnay
Růžové
Zweigelt
Modrý Portugal

Limitovaná špičková vína
Špičková vína nejvyšší kvality
s dlouhou životností z našich
nejlepších poloh. Vína plné síly
s hlubokou myšlenkou, částečně
vyzrálá v dřevěných sudech.
Vína, která vezmou nejen vinaři,
ale také milovníkům vína mnoho
trpělivosti a času, než mohou
být ochutnána při vhodné
slavnostní příležitosti. Limitovaný
počet láhví dodává těmto vínům
zvláštní exkluzivitu.
Veltlínské zelené Äußere Bergen
Ryzlink Innere Bergen
Schrattenthal 9
Rulandské modré

Sladká vína a pálenky
Podle kvality ročníku a vlivu
klimatu prezentuje vinařství
Zull svoje vždy elegantní a
ušlechtilá sladká vína. Vyznačují
se vysokou kyselinou a živostí,
mají dlouhou životnost, jsou
mnohovrstvá a nejčastěji vy
produkovaná z odrůdy ryzlinku.
Pozornost vzbuzují také Zullovy
vínovice a matolinovice.

„ Kdo navštíví naše vinařství,
cítí se často hned jako doma.“

S

rdečnost a nadšení, se kterými vítáme milovníky vína, spočívá
ve společném zájmu a sice v požitku z vína. Lidé se setkávají
v našich nových prostorách při degustaci a poutavě diskutují.
Právě tady je pak často výchozí bod pro nová přátelství. My dodáváme
vášeň a inspirující chut’, které jsou podkladem k diskuzím
o autentičnosti a kvalitě vína.

Vyzkoušejte naše vína osobně !
Srdečně Vás zveme na ochutnáv
ku do našeho vinařství!.

Objednávky vín můžete učinit
telefonicky, faxem nebo e-mailem.
Bližší informace najdete na
www.zull.at
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