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TLAČOVÁ SPRÁVA, vinárstvo LAHOFER, 17. február 2014!!!
Štyri vína značky LAHOFER medzi stovkou 
najlepších vín v Salóne vín Českej republiky 2014%!
BRATISLAVA - 12. február bol dňom, kedy zástupcovia Národneho vinárskeho centra Českej 
republiky vyhlásili najlepších sto vín. Medzi prestížnymi vzorkami nechýbajú ani vína značky 
LAHOFER. Pre vinárstvo je to po získaní štyroch medailí z minuloročnej súťaže MUVINA Prešov, 
zlatej a striebornej medaily z prestížnej súťaže Sélections Mondiales des Vins v kanadskom 
Québecu a obdržaní titulu Kráľa vín ČR 2013 jeden z najväčších úspechov od jeho založenia.!!
,,Víno LAHOFER potvrdilo, že jeho suché vína vynikajú kvalitou spracovania. Je to práve Rizling 
rýnsky, neskorý zber roku 2011, ktorý právom obhájil svoj titul kráľa vín Českej republiky. Naša 
spoločnosť je teda oprávnene hrdá na to, že tento jedinečný výrobok môže distribuovať aj 
slovenskému spotrebiteľovi,” uvádza Peter Kuzma, riaditeľ spoločnosti Vital Grape s. r. o. , ktorá je 
výhradným dovozcom vín LAHOFER na Slovensko.!!
Okrem vyššie uvedeného vína sa do národného Salónu vín ČR dostali aj ďalšie vína a to hneď tri. 
Uvedený Rizling rýnsky, neskorý zber 2011, nasleduje ďalší Rizling, tentokrát z kategórie VOC 
(víno originálnej certifikácie). Pre úplnosť len dodáme, že tieto vína spadajú pod prvý apelačný 
systém v Českej republike, do ktorého sú zaradené len vína z odrôd Sauvignon, Rizling rýnsky a 
Veltlínske zelené. Takto označené vína vykazujú regionálne typický, jednotný chuťový profil a 
musia pochádzať výhradne z vybraných a uznaných viničných tratí. ,,Apelačný systém garantuje 
vínam autenticitu. V súčasnosti, kedy sa do popredia dostáva terroir vína a nie jeho prívlastok, sú 
vína z dielne LAHOFER tradične pripravené zhmotniť jedinečnosť znojemského regiónu, čo sa 
naplno prejavuje najmä v ich aromatike.To, že sa Rizling rýnsky z kategórie VOC umiestnil v 
Salóne vín štvrtý rok po sebe, pripisujem práve tejto jedinečnosti,” dopĺňa hlavný someliér vína 
LAHOFER na Slovensku a sales manager spoločnosti Ivan Záleský. Okrem uvedených Rizlingov 
rýnskych sa v prestížnej zbierke nachádzajú ešte dve vzorky z produkcie Vinárstva LAHOFER. V 
oboch prípadoh ide o odrodu Rulandské šedé, konkrétne o výber z hrozna, ročník 2012 z viníc na 
Lampelbergu a o neskorý zber roku 2012 z viníc u Hájku a Lampelberg. !!
Úspech v Salóne vín stručne zhŕňa pivničný majster Vinárastva LAHOFER Jiří 
Lancman: ,,Vzhľadom k tomu, že z našej produkcie uspelo víno suché, polosuché i sladké, tak je 
zrejmé, že vieme vyrobiť celú škálu vín na špičkovej úrovni. Rulandské šedé na jednej strane,  ako 
aj Rizling rýnsky na strane druhej, sú však odrody, ktoré v našich viniciach dosahujú stabilne 
vysokú kvalitu.”!!

Dve zo štyroch vín Vinárstva LAHOFER, ktoré sa dostali do Salónu vín ČR 2014, sú pre 
Vás dostupné v našom e-shope:%
Rizling rýnsky - suché - biele, neskorý zber, ročník 2011, číslo šarže 7711%
Rulandské šedé - polosuché - biele, neskorý zber, ročník 2012, číslo  šarže 3312%!!

Výhradný dovozca vína LAHOFER na Slovensku: %
Vital Grape, s. r. o. , Gogoľova 18, 851 01 Bratislava!
tel.: +421 911 998 141 !
e-mail: info@lahofer.sk!
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