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Charakteristika vín vinárstva Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce 
(Nitrianska oblasť) 

 

Biele vína 
Chardonnay, neskorý zber, suché, ročník 2008, 0,75l 
Vôňa ovocno-rastlinná s náznakom banánu a bazalky. Svieža ovocná ale vyrovnaná chuť so stredným telom 

(hodnotené 18.11.2009, 88 bodov). 

 
Chardonnay, neskorý zber, suché, ročník 2007, 0,75l 
Alkohol: 12,3%  Zvyškový cukor: 6,4 g/l  Kyseliny: 6,6 g/l 

Žlto-zelenkavá farba. Vôňa citrusov a dozretého banánu. Elegantná chuť, ovocná, plná. Skvelé víno 

(hodnotené 25.11.2008, 91 bodov). 

 

Chardonnay, bobuľový výber, sladké, ročník 2006, 0,5l 
Intenzívna zlatistá farba. Vyzretá komplexná vôňa so stopami medu, ovocia a iných terciárnych vôní. Mohutná 

chuť, so stopami fíg. Skvelé víno zo skvelého vinohradu od skvelého vinára (hodnotené 19.11.2008, 91 

bodov). 

 

Muškát Ottonel, akostné víno, suché, ročník 2008, 0,75 l 
Slamovo-žlté vo farbe, nižšej intenzity. Nádherná čistá muškátovo-ovocná vôňa je pretkaná marhuľami 

a kvetom bazy. Chuť je intenzívna, zase veľmi čistá, spojitá a hladká. Jedno z najkrajších vín odrody Muškát 

Ottonel od slovenských vinárov (hodnotené 12.7.2009, 87 bodov). 

 

Müller Thurgau, akostné víno, suché, ročník 2008, 0,75 l 
Svetlé vo farbe, ale vo vôni presvedčí. V čistej sladkastej ovocno-korenistej vôni sa skrývajú broskyne, jahody 

a kvety bazy. Chuť je svieža, ľahká, ovocná, pripomínajúca broskyne a marhule s kyselinami mierne 

narušujúcimi rovnováhu. Dochuť je mierne korenistá. Veľmi pekné víno (hodnotené 20.7.2009, 86 bodov). 

 

Rizling rýnsky, neskorý zber, suché, ročník 2008, 0,75l 
Vôňa kvetinovo-ovocná. Intenzívna svieža ovocná chuť, hladká a ušľachtilá. Kto má rád suché vína, nech skúsi 

rizling z Mojmíroviec (hodnotené 23.4.2009, 90 bodov). 

 

Rizling rýnsky, neskorý zber, suché, ročník 2007, 0,75l 
Žlto-zelenkavá farba. Vôňa tropického ovocia (citrusy, marakuja, banán, ananás). Intenzívna plná ovocná chuť 

s ušľachtilou kyselinou. Dochuť po broskyni a marakuji. Skvelé víno (hodnotené 8.1.2009, 89 bodov). 

 

Rulandské šedé, neskorý zber, suché, ročník 2008, 0,75l 
Sladkastá korenisto-ovocná vôňa. Chuť plná, trochu korenistá, veľmi podobné ročníku 2007 (hodnotené 
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23.4.2009, 90 bodov). 

 

Rulandské šedé, neskorý zber, suché, ročník 2007, 0,75l 
Jemná korenisto-ovocná vôňa so stopami banánu a vanilky. Chuť je vyvážená, mierne korenistá, s nižšími 

kyselinami (hodnotené 9.1.2009, 87 bodov). 

 

Rulandské šedé, bobuľový výber, polosladké, ročník 2006, 0,5l 
Alkohol: 13,0%  Zvyškový cukor: 42,8 g/l  Kyseliny: 6,9 g/l 

Intenzívna zlatistá farba. Vyzretá vôňa so stopami hrušky. Mohutná ovocná chuť, precízne vyvážená, veľmi 

čistá. Takéto víno treba raz skúsiť napriek jeho cene (hodnotené 19.11.2008, 89 bodov). 

 

Tramín červený, výber z hrozna, suché, ročník 2008, 0,75l 
Mladší brat ročníka 2007. Charakter veľmi podobný, zrejme bude tiež taký úspešný. Ale navyše chuť je 

o stupienok plnšia aj trochu korenistejšia (hodnotené 23.4.2009, 88 bodov). 

 

Tramín červený, neskorý zber, suché, ročník 2007, 0,75l 
Žlto-zelenkavá farba. Nevtieravo korenistá, kvetinovo-ovocná vôňa so stopami ananásu a hrušiek. V chuti 

elegantný tramín, veľmi dobre vyvážený. Dochuť veľmi čistá (hodnotené 20.2.2009, 88 bodov). 

 

 

Ružové vína 
 

Cabernet Sauvignon, neskorý zber, suché, ročník 2008, 0,75l 
Ružové víno, ružová farba. Prvý pokus urobiť ružové víno z Cabernetu Sauvignon sa v Mojmírovciach vydaril. 

Vonia po jahodách a chutí tiež tak. A hneď získal i šampióna v kategórii ružových vín v súťaži Víno Bojnice 

2009 (hodnotené 23.4.2009, 88 bodov). 

 

Frankovka modrá, neskorý zber, suché, ročník 2008, 0,75l 
Farba ako inak ružová, ale tentoraz lososovo. Vôňa ovocná, chuť svieža, menej trieslovinová ako ružový 

Cabernet Sauvignon 2008, naopak kyslejšia, ale zároveň vyvážená (hodnotené 23.2.2009, 88 bodov). 

 

 

Červené vína 
 

Cabernet Sauvignon, neskorý zber, suché, ročník 2007, 0,75l 
Rubínovo-purpurová farba. V ovocnej vôni prevládajú čierne ríbezle(lekvár). V chuti takmer plné, harmonické 

s mäkkými trieslovinami, dochuť veľmi dlhá a trochu korenistá. Jedno z pekných slovenských červených vín 

(hodnotené 27.10.2009, 88 bodov). 
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Frankovka modrá, výber z hrozna, suché, ročník 2007, 0,75l 
Rubínová farba. Vôňa bazy, čiernych ríbezlí a čerešňového kompótu. Vyvážená korenistá chuť so stredným 

telom, hladké, s primeranými trieslovinami a kyselinou (hodnotené 23.2.2009, 86 bodov). 

 

Mojmír cuvée, akostné, suché, ročník 2007, 0,75l 
Kupáž z Frankovky Modrej, Cabernetu Sauvignon a Alibernetu. Tmavá, veľmi pekná farba. Vôňa bobuľového 

a kôstkového ovocia. Chuť plná, veľmi pekne vyvážená, spojitá s mäkkými trieslovinami. Víno získalo 

ohodnotenie šampión v kategórii kupáží na súťaži v Rači v roku 2008 (hodnotené 15.5.2009, 88 bodov). 


