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alk.
[%]

SO2 r. cukry kys.
[mg/l] [g/l] [g/l]

Pinot Gris 2015

13,2

60

0,3

7,3

Chardonnay 2013 Rezerva

12,6

41

1,3

7,4

Modrý Portugal 2017

12,6

51

0,0

5,2

Modrošedák 2017 (PG, PN)

13,4

60

0,0

5,0

 Překotný přechod od tradičního vinohradnictví k moderním

postupům často vymazal nebo dokonale zastřel krajová vinařská
specifika. A nejde jenom o nepřiměřenou aplikaci nejrůznějších
látek „vylepšující“ vína. Výsledný sloh vína ovlivňuje i opouštění
starých, svažitých viničních tratí, které jsou nahrazovány
rovinatějšími polohami, kde se réva nikdy nepěstovala. Důsledkem
jsou nejenom změkčilá, „přejedená“ vína, ale také zarůstající,
neutěšená úbočí, jejichž vinohrady po celá staletí dotvářely genia
loci jihomoravské krajiny.
 Autentisté upřednostňují tradiční polohy a středoevropské odrůdy,
ve vinohradech hospodaří ekologicky, nezavrhují dřevěné sudy a
jsou si vědomi důležitosti autochtonních mikroorganismů v
procesu přípravy vína.
 Hlavním cílem Autentistů je víno, v němž se co nejjímavěji odráží
duch místa zachycený osobitou rukou vnímavého vinaře.

 Upřednostňují se postupy pěstování révy zohledňující principy












ekologického zemědělství
Vylučují se veškeré herbicidy a syntetické insekticidy a akaricidy
Vylučují se systémové fungicidy a ošetřovat je možno pouze
ochrannými prostředky a pomocnými látkami schválenými pro
biologické vinohradnictví
Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv
Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních
středoevropských odrůd nebo odrůd umožňující uplatnit v pěstování
révy výše uvedené postupy
Stanovuje se min. počet 5000 jedinců na ha při nových výsadbách
Max. výnos z ha nesmí překročit 50 hl
Jelikož jsou autentická vína víny rukodělnými, vylučuje se jiný než
ruční sběr
Cílem je zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy

www.autentiste.cz

 Bez GMO a aditiv s jejich použitím vyrobená. Upřednostňují se










biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickým. Bez
flotace. Cílem je chránit životní prostředí, minimalizovat spotřebu
energie a tvorbu odpadů
Bez selektovaných kvasinek. Mošty kvasí spontánně pomocí
autochtonních mikroorganismů přítomných na hroznech a ve sklepě
Bez cizorodých produktů jako umělá výživa pro kvasinky, přidané
enzymy či bakterie, při vinifikaci lze užít pouze SO2, případně bentonit
a čerstvý bílek
Bez zahušťování moštů pomocí reverzní osmózy etc., bez ostré filtrace
Bez přidávání taninů do červených i bílých vín
Upřednostnění fermentace a zrání v dřevěných, keramických či
skleněných nádobách
Veškerý SO2 : v suchých bílých vínech max. 100 mg/l, u červených max.
80 mg/l;
Zákaz odkyselování (přikyselování) a zvyšování alkoholu pomocí
sacharózy

 8. ročník přehlídky vín při Velkobílovické výstavě dne

11.5.2019
 Výstava určena pro vinaře, kteří zaměřují i na výrobu a

prodej starších ročníků vín a splní podmínky výstavy. Jde
především o rozšíření spektra dnes nejvíce rozšířených tzv.
„fresh technologií“ o vína starších ročníků, kde se teprve
ukáží rozdíly v kvalitě vín daných terroir, stáří vinic, odrůd,
a správnost zvolených postupů v čase.
 Zveme všechny, kteří se vydali touto cestou, nebo o ní

uvažují, aby se této srovnávací příležitosti zúčastnili. Bude
to jistě zajímavá inspirace pro všechny.

 vinice obhospodařovány v režimu IP a přísnějším (BIO, Charta











Autentistů, BD, …)
suchá vína s obsahem redukujících cukrů max. 4 g/l
vína bez přídatných látek vyjma SO2 (SO2 max. 66,6 mg/l)
u vín se toleruje jemný závoj (sediment)
k vínům doložit zákl. analyt. rozbor od certifikované laboratoře
(nutný obsah celk. SO2, obsah zb. cukru, alkohol, kyseliny)
min. velikost šarže 250 lahví (celá šarže je v době odevzdání
vzorků nalahvována)
vína ročníku 2016 a starší
další podmínky viz statut Velkobílovické výstavy
přihlášením vzorků vín vinař čestně prohlašuje, že splňuje výše
uvedená kritéria

 dodat 4 lahve od přihlášeného vzorku + analytický rozbor do

pátku 12.4.2019
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 Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304, 691 02 Velké Bílovice, tel:

776 638 073 / 519 346 415,
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