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Karpatská Perla
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Rozhľadňa
3

Určite si nenechajte ujsť
príležitosť vychutnať si
pohľad na romantickú
krajinu a siluetu
vinohradov z rozhľadne,
ktorá je sprístupnená počas
otváracích hodín vinotéky.
Samozrejme, aj s pohárom vína
v ruke.

Vinárstvo KARPATSKÁ PERLA, nadväzujúce na storočnú tradíciu výroby vína v rodinách majiteľov, manželov Šebovcov, dnes patrí k špičke najvýznamnejších
vinárstiev Slovenska, ktoré sa dva roky po sebe stalo
najlepším vinárstvom roka!

Víno
Mrva & Stanko
Vinárstvo, ktoré suverénne zvíťazilo v súťaži „Najlepšie vinárstvo roka“ v roku 2013 a 2010, je vinárskou
hviezdou Regiónu Trnava. Úroveň kvality vín zvyšuje
z roka na rok.

Perly sa rodia vo vinohrade

PODUJATIA 2019
Vertikálna degustácia vín na terase
12. 07.
Chute Malých Karpát
09. 11.
Vianočná vertikálna degustácia
04. 12.
Otváracie hodiny vinotéky
Pondelok: zatvorené
Utorok — Piatok : 9:00 — 17:00
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Pod vežičkou
Príznačným symbolom vinárstva je
vežička uprostred vinohradu Modrého Portugalu. Postavili ju jezuiti, ktorí
v minulosti vinicu obrábali a v tejto
oblasti pôsobili. Vežičku rodina Zvolenských zrekonštruovala a do jej
blízkosti bol umiestnený monumentálny kamenný stôl, pri ktorom
v prajnej sezóne prebiehajú veselé
degustácie a letné grilovačky.

PODUJATIA 2019
Letné grilovačky
27. 06., 04. 07., 18. 07., 08. 08., 15. 08., 22. 08.
Parna párty
22. 06.
Jazz vo vinohrade
21. 09.
Chute Malých Karpát
09. 11.

Vinohrady, základ kvality

Architektonický skvost

Manželia Šebovci sa už v počiatkoch svojej, dnes už viac ako
dvadsaťročnej histórie, rozhodli
vysadiť vinohrady, ktorými
predurčili kvalitu budúcich vín.
Z celkovo 60 hektárov viníc je
Suchý vrch so svojimi 28 hektármi popri viniciach Šajby, Kramáre,
Kalvária, Noviny, Ingle, Plázle
či Nad Polankou najcennejšou
lokalitou uprostred chráneného
územia Martinského lesa.
Odtiaľto pochádza aj väčšina vín
s chráneným označením pôvodu
z kolekcíí JAGNET, KARPATSKÁ
PERLA, VARIETO, DÍLEMÚRE
a cuvée 4 ŽIVLY.

Po mnohých rekonštrukciách sa
budova bývalého družstevného
podniku, v ktorom vinárstvo sídli,
premenila na poklad slovenskej
architektúry. Ocenená bola
dokonca nomináciou na cenu
ARCH organizovanou časopisom
ARCH. Okrem toho Karpatská
perla získala tiež cenu za najlepšiu Corporate Identity firmy od
Spolku architektov Slovenska
v roku 2010.
KARPATSKÁ PERLA
Nádražná 57, Šenkvice
+421 917 926 266

Terra Parna
Moderné rodinné vinárstvo postavené uprostred
zelených riadkov krásneho vinohradu. Budova
vinárstva a jej štýlový vzhľad len podtrhujú nezameniteľnú atmosféru miesta.

Suchá nad Parnou a Modrý
Portugal sú partneri overení časom
Ružová dolina, zelená
vinica, farebné vône

Architektmi velebený
stánok vína

Obec Suchá nad Parnou a odroda
Modrý Portugal sú partneri overení
časom, ako i perom Františka
Hečka. Rodina Zvolenských teda
nadviazala na tradíciu a vo svojich
viniciach vysadila najmä túto slávnu
odrodu. Štepy získali z fragmentov
pôvodných miestnych viníc. Pre
zachovanie dispozícií terroir je
nutné strapce hrozna čo najrýchlejšie a najšetrnejšie spracovať.
V tomto smere má poloha vinárstva
nesmierny význam. Strapec hrozna
v Terra Parne do lisu necestuje viac
ako niekoľko desiatok metrov.

Asi nikoho neprekvapí, že
budova vinárstva získala cenu
za významný prínos do vinárskej
architektúry od Spolku slovenských architektov. Zaslúžil si ju
nielen vzhľad vinárstva, ale i jeho
funkčnosť a pridaná hodnota
v podobe nezameniteľnej
atmosféry degustačnej miestnosti. Cez jej presklené steny sa
môžete kochať pohľadom
na vinice, ktoré ju obklopujú.

TERRA PARNA
Ružová Dolina 528,
Suchá nad Parnou
+421 907 894 371

PODUJATIA 2019
Chute jesene — 07. 09. 2019

Nadšení milovníci
kvalitného vína
Ako začínali
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Víno Mrva&Stanko založili v roku 1997
dvaja priatelia, Vladimír Mrva a Peter
Stanko. Zakladali ho v čase, kedy si trh
i spoločnosť cestu k dobrému vínu len
hľadali. Práve vtedy, na počiatku svojej
existencie si predsavzali, že budú vyrábať
vína najvyššej možnej kvality. Tejto filozofii
postupne podriadili prísny výber dodávateľov hrozna, technológie
a prezentačné priestory
adekvátne svojim
výnimočným vínam, pravidelne
oceňovaným po
celom svete.

História vína
v regióne
Majstri
remesla

Z pätnástich
preferovaných
odrôd pestovaných
v najslnečnejších lokalitách
vyrábajú komplexné, prevažne odrodové vína. Nielen renomované súťaže vína
svedčia o prestíži tohto vinárstva, ktoré
patrí k slovenskej špičke už od svojich
začiatkov. Povesť “najobľúbenejšieho
slovenského vinárstva” vytvárajú predovšetkým verní obdivovatelia — nadšení
milovníci kvalitného vína.

VÍNO MRVA & STANKO
Orešianska 7/A, Trnava
+421 (0)33 59 147 43
Otváracie hodiny vinotéky
Pondelok — Piatok : 8:00 — 16:30
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Región Trnava bol už v dávnom stredoveku významným vinársko-vinohradníckym centrom. Podľa listiny
z roku 1238 Trnava, ako slobodné kráľovské mesto,
vlastnila vysoko produktívne vinice v Uhorsku
siahajúce od dnešnej Rače až po Svätý Jur. Trnava sa
každoročne prinavracia do obdobia tejto vinársko-vinohradníckej slávy vďaka tradičnému podujatiu Stredoveká prešovačka.
Víno patrilo k najdôležitejším obchodným komoditám
a bolo ho treba aj niekde skladovať. A tak bol vybudovaný pod meštianskymi domami rozsiahly pivničný labyrint tzv. „mesto pod mestom”. Stredoveké
klenbové pivnice sú skutočnými klenotmi ukrytými pod
každým meštianskym domom. Nie je tajomstvom, že sú
často až dvojpodlažné a spolu s podzemnými chodbami vytvárajú zložitý systém, ktorý v minulosti plnil okrem
iného i bezpečnostnú funkciu.

Aj v súčasnosti je Región Trnava kolískou najvýznamnejších slovenských vinárstiev, ktoré pravidelne získavajú
najvyššie ocenenia nielen na domácich, ale aj na svetových vinárskych súťažiach. Patria medzi ne VÍNO
MRVA&STANKO, TERRA PARNA, KARPATSKÁ PERLA,
VÍNA Z MLYNA, MAGULA rodinné vinárstvo.
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Vína plné života

Magula
rodinné vinárstvo

V rodinnom vinárstve Magula veria, že v zdravom hrozne je obsiahnuté všetko potrebné pre vznik skvelého, živého vína: životaschopné kvasinky a baktérie na šupke, cukor a bohatstvo ďalších látok
v bobuli, to všetko bez zvyškov chemických prípravkov vďaka
ekologickému poľnohospodárstvu. Hrozno sa transformuje na víno
prirodzene, bez prídavku komerčných kvasiniek, baktérií či iných
pomocných látok. Mladé víno ďalej vyzrieva v pokoji toľko, koľko
mu treba, v závislosti od odrody a typu vína. V snahe o zachovanie
čo najväčšej autenticity upúšťajú od technologických zásahov ako
čírenie či filtrácia a sírenie vína sa minimalizuje. Výsledkom je víno
plné života, jedinečného charakteru a slnka z viníc, verne odrážajúce ročník aj terroir.

Rodinné vinohradníctvo a vinárstvo, tvoriace naturálne vína
z hrozna ekologicky dopestovaného vo vlastných vinohradoch. K tvorbe svojich vín pristupujú s úctou, pokorou a zodpovednosťou voči ľuďom i prostrediu.

Tvorba vína s úctou a pokorou
Korene v tradícii
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Magulovci sú hlboko zakorenení
v hodnotách ako úcta k tradícii,
prírode a rodine, ktoré sa prirodzene a nezmazateľne odzrkadľujú
v ich vinohradníckom a vinárskom pôsobení. Nadviazali na
rodinnú vinársku tradíciu z roku
1931 a dnes sa prác vo vinohrade
a pivnici zúčastňuje celá rodina,
vrátane tých najmladších, ktorí
rodinnej tradícii dávajú zmysel
a perspektívu. V súlade s hečkovskou tradíciou sa Magulovci zameriavajú na tvorbu červených vín.
Vlajkovou loďou je výnimočná

bio ví
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Genius loci
Čarovné prostredie Ružovej a Vlčej
doliny nenapodobiteľne opísal
František Hečko vo svojom epose
Červené víno.
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MAGULA Rodinné vinárstvo
Suchá nad Parnou 586
+421 905 645 520

Vína z Mlyna

Malé rodinné
vinárstvo nadväzuje
na storočnú
tradíciu svojich
predkov

Jedinečné vinárstvo VÍNA Z MLYNA patrí k vyhľadávaným miestam pod Malými Karpatmi. Ako v rozprávke
sa budete cítiť aj vďaka starobylému mlynu zo 16.
storočia, ktorý kedysi patril Pálfiovcom, grófom z Červeného Kameňa. Rodina Demovičovcov a Soósovcov,
teda súčasní majitelia, ho príkladne zrekonštruovali
a vyrábajú tu autentické vína s chuťou terroir.

*

30. 08. 2019

Stredoveká prešovačka (Vhodné pre rodiny s deťmi)
Nádvorie trnavskej radnice

85 %

4 727 ha

Viac ako 85% celkovej
produkcie vín na Slovensku tvoria vína najvyššej
kvality.

Malokarpatská oblasť má
približne 4 727 hektárov zaregistrovanej
plochy vinohradov a je
to najväčšia a najstaršia
pestovateľská oblasť na
Slovensku.

Frankovka, za pozornosť určite
stoja aj radostný Portugal, starostvetský Veltlín, hravý Ružový
vlk, atraktívne novošľachtence
Devín, Dunaj a Hron, či výnimočné
cuvée Oranžový vlk.
Ich vína môžete nájsť vo vybraných vinotékach, reštauráciách,
alebo na internetovej stránke
vinárstva. Väčšina ich produkcie
dnes už smeruje do zahraničia,
vrátane najlepších reštaurácií
v rozmanitých kútoch sveta.

Vinárske
podujatia

Vedeli
ste že?

SK hrozno
Slovenskí vinári spracovávajú takmer výlučne
slovenské hrozno.

2x
2x

SK cz
Na Slovensku je zhruba
dvakrát väčší počet
vinohradníckych obcí,
ako v susednom Česku.

Zažite priblíženie dávnej, ale slávnej histórie vinárstva a vinohradníctva.
Na Stredovekej prešovačke otvárame vinársku sezónu.

05. 10. 2019

Ružindolská bosorka (Vhodné pre rodiny s deťmi)
Námestie za obecným úradom

Podujatie, vďaka ktorému sa zabaví celá rodina. Hrané scénky z historického života, keď sa liečiteľkám hovorilo bosorky, workshopy pre deti, víno
a iné tradičné domáce dobroty, záhradkári a mnoho ďalších prekvapení na
vás čaká v obci Ružindol.

09. 11. 2019

Chute Malých Karpát
Medzi vinárstvami sú aj: Terra Parna, Karpatská Perla, Vína z Mlyna

Jesenný festival otvorených pivníc, gastronómie a kultúry. Do festivalu sa
zapájajú vinárstva z Malých Karpát, ktorým záleží na budúcnosti nášho
regiónu, ktoré si ctia prácu a kultúru našich predkov a ktoré sa snažia
nadviazať na silou pretrhnutú tradíciu.

Smolenice

(Y)OUR WINE TIME
Dolná Krupá

Okrem niekoľkých podujatí pre verejnosť máte každú stredu od mája do
novembra príležitosť stráviť v tomto vinárstve príjemné popoludnie alebo
podvečer pri pohári vína. Môžete sa na chvíľu zastaviť, pozrieť si Mlyn a vybrať si víno počas rozhovoru s vinárom v pokojnej a priateľskej atmosfére
rodinného vinárstva. Nie je potrebné ohlásiť sa vopred. Keď dostanete chuť,
nákup vína premeníte na osviežujúci zážitok.
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Doľany
Častá
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Čaro kúzelného mlyna
Brána mlynu vás prenesie do iného
storočia. Započúvajte sa do šumu
potôčika, nakuknite do drevenej
stodoly, preskúmajte priestory mlyna. Okrem zachovanej mlynárskej
technológie tu objavíte i ľudovo
zariadenú izbu z 19. storočia. Za
citlivý prístup k rekonštrukcii Mlyna
získalo vinárstvo v roku 2010 „Ocenenie za príkladnú obnovu“, ktoré
udeľuje Academia Istropolitana
Nova. Na atmosféru tohto miesta
nezabudnete.
VÍNA Z MLYNA
Doľany 64, Doľany
+421 903 935 525

Predkovia a tradície
Malé rodinné vinárstvo nadväzuje na storočnú tradíciu svojich
predkov, jeden z nich bol dokonca
vinohradníckym peregom —
richtárom vo vinici. S ohľadom na
pôvodné hodnoty vyrába vinárstvo
autentické vína z vlastných viníc,
rozprestierajúcich sa v chotári
obce Doľany. Vína, ktoré sú dokonalým zrkadlom doľanského terroir, nie sú počas výroby upravované
a svoj potenciál rozvíjajú prirodzeným zrením bez urýchlovania.

PODUJATIA 2019

Pondelok: zatvorené
Utorok: 16:00 — 18:00 hod
Streda: 16:00 — 19:00 hod
(Y)OUR WINE TIME
Štvrtok: 16:00 — 18:00 hod
Piatok: 16:00 — 18:00 hod
Sobota: 10:00 — 11:30
Nedeľa: zatvorené

YOUR WINE TIME — „VÁŠ VÍNA ČAS“
máj — november
Nedeľa na Mlyne pri víne a cimbalke
23. 06. 2019, 15:00 — 19:00 hod.
Chute Malých Karpát
9.11.2019
Advent na Mlyne
22. 12. 2019, 15:00 —
 18:00 hod.

Ružindol
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Biely Kostol

Modra
Vinosady
1

Šenkvice

Pezinok
Informácie na www.regiontrnava.sk alebo v Turistickom informačnom centre —
Región Trnava, Trojičné námestie 1, Trnava, ktoré je denne otvorené pre návštevníkov.

S finančnou podporou

Suchá
nad Parnou

Trnava

Bežné otváracie hodiny
na nákup vína sú:

Tel. č.: +421 33 32 36 440
e-mail: info@trnavatourism.sk
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Legenda
1. Karpatská perla
2. Terra parna
3. Víno Mrva & Stanko
4. Magula rodinné vinárstvo
5. Vína z Mlyna

Otvorené
vinárstva
s príbehom
Chute Malých Karpát
Stredoveká Prešovačka
Ružindolská bosorka

