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PRÍLOHA - VINOBRANIE

Skupina VITIS je spojenie troch
spoločností, ktoré sú vzájomne
logicky prepojené v oblasti produkcie hrozna, výroby vín, destilátov a
nealkoholických nápojov na báze
hrozna a ich distribúcie ku konečnému zákazníkovi. Nadväzuje na
tradíciu, ktorá bola malokarpatskej
vinohradníckej oblasti vlastná v minulom storočí, keď sa malí pestovatelia a výrobcovia združili, aby
efektívnejšie pracovali na trhu s
vínom.
Malokarpatská vinohradnícka
spoločnosť je pestovateľská spoločnosť, zaoberajúca sa pestovaním viniča a produkciou vysoko
kvalitného hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti na
ploche viac ako 400 ha. Na slnečných juhovýchodných svahoch s
kamenisto-piesčitou pôdou sa najviac pestujú odrody hrozna Müller
Thurgau, Veltlínske zelené, Rizling
vlašský, Rizling rýnsky, Svätovavrinecké a Frankovka modrá. Nové
výsadby sú zamerané na tradičné
odrody malokarpatskej vinohradníckej oblasti Silvánske zelené a
Modrý Portugal.
Vitis Pezinok spracováva hrozno, z ktorého vyrába široký sortiment bielych a červených vín, v
kategóriách tradičných stolových
vín, kvalitných akostných odrodových vín a vysoko hodnotených vín
s prívlastkom. Okrem tohto sortimentu vyrába na špičkových malých technológiach limitované série
vín, z najkvalitnejšieho hrozna najlepších vinohradníckych lokalít v
triede Chateau Pezinok, do ktorej
patria aj barikové a archívne vína.
Špeciálnou skupinou produktov sú
alkoholické nápoje na základe vínneho destilátu, pričom najkvalitnejší a najznámejší výrobok je Karpatské brandy špeciál, vyrobené z
čistého vínneho destilátu, ktorý
dozrieva v dubových 300 l sudoch
minimálne 5 rokov. Originálnym
výrobkom Vitis Pezinok je nealkoholický nápoj na báze hroznového
muštu - Vinea. Je to výnimočný prírodný nealkoholický nápoj bez syntetických farbív, aróm, s vysokým
podielom ovocných cukrov, organických kyselín, minerálnych látok
a radom vitamínov, hlavne skupiny
B. Vinea sa vyrába od roku 1974 a
získala rad domácich a zahraničných ocenení.
Vitis trade
je najväčšia
distri bučna
spolo čnosť
na Slovensku, ktorá sa
zaoberá predajom vín,
destilátov a
nealkoholických nápojov. Okrem
pro d ukt o v
Vitis Pezinok
distribuuje aj
nápoje z pro-

dukcie renomovaných slovenských výrobcov a známe svetové
značky, z troch stredísk v Pezinku,
Banskej Bystrici a v Košiciach. Vitis
trade vyváža produkty Vitis Pezinok aj do zahraničia, kde postupne
vytvára obchodné dcérske spoločnosti. V Českej republike je Vitis
trade CZ so sídlom v Brne.
Ako nás informoval konateľ Vitis
trade Ing. Viktor Čorej, Vitis Pezi-

Ing. Viktor Čorej
konateľ Vitis trade
nok spracováva hrozno nielen z
Malokarpatskej vinohradníckej
spoločnosti, ale aj od iných spriaznených dodávateľov z našej oblasti
a juhoslovenskej vinohradníckej
oblasti. Ročne nakupujú asi 1000
ton hrozna, z ktorého vyrábajú odrodové biele a červené vína, značkové a stolové vína. Najznámejšie
značky sú Kláštorné červené a
Kláštorné biele, ktoré umiestňujú
na zahraničných trhoch, hlavne v
Čechách a Poľsku. Na tieto trhy
dodávajú aj vínne destiláty Karpatské brandy špeciál a Karpatské
brandy.
Vitis Pezinok začal s výrobou nového radu výrobkov Chateau Pezinok, ktorý tvoria výberové vína
hlavne s prívlastkom. Rulandské
biele z tejto rady sa stalo šampiónom výstavy na pezinskom Vinobraní 2003. Alibernet Chateau Pezinok 2002 bol ocenený na výstave
Vinitaly v Taliansku, kde získal prestížne ocenenie veľký diplom. Svätovavrinecké, ročník 2003 sa stalo
šampiónom tohtoročného Vinobrania v Pezinku.
V tomto roku začína nová, ešte
vyššia, rada výrobkov Terra Bozin,

v ktorej budú len 2 výrobky - Rizling
rýnsky, ročník 2003, ľadový zber z
honu Krížna a Rizling rýnsky, bobuľový výber z honu Žabky.
V tomto roku prebieha marketingová kampaň k 30-ročnej existencii
výrobku - Viney. Vineu predstavovali spolu s hudobným koncertom
skupiny No name v desiatich
mestách na Slovensku a v dvanástich v Čechách. V rámci letnej
veľkej Vinea - Fest tour sa s týmto
jedinečným výrobkom stretli návštevníci v letoviskách po celom Slovensku. Kampaň vyvrcholí na pezinskom Vinobraní a v jej rámci
budú súťaže, diskotéka a let balónom pre víťazov.
Vinea sa predáva okrem Slovenska, Čiech a Poľska aj v Taliansku,
znovu sa vracia na americký trh a
smeruje tiež do Číny a Thajska.
V súvislosti s Vineou sa konali
dva súdne spory o značku Vinea a
zameniteľný názov Vínia s firmou
Víno Nitra. Oba tieto spory pezinský Vitis vyhral.
Spoločnosť Vitis Pezinok každoročne investuje do technológií na
skvalitnenie spracovania prvotnej
suroviny a do skvalitňovania vína.
Tento rok miliónové investície išli
do výroby, zakúpili nové vinifikátory, s ktorými budú spracovávať
hrozno riadenou teplotou a rozšírili
sa aj malé kapacity na spracovanie
najkvalitnejších vín v triede Chateau Pezinok. Je to malý lis s ná-

držami, ktoré sú tepelne regulované. Regulovanú teplotu kvasenia
už používajú na celú kapacitu spracovávaného hrozna.
Úplne nové technológie sú v prevádzke v Hlohovci a takisto v Pezinku sa vymenili takmer všetky
mlynčekové odzrňovače za francúzske značky Bucher. Tieto zasa
zvýšia kvalitu spracovania prvotnej
suroviny od ktorej sa odvíja kvalita
výsledného produktu.
Spoločnosť Vitis trade je distribučná spoločnosť s obratom 1,2
mld. Sk, ktorá distribuuje na Slovensku i do zahraničia, zabezpečuje marketingovú podporu výrobkom Vitis Pezinok v televízii a
časopisoch.
(mo)

Generálny sponzor pezinských
oberačkových slávností VITIS PEZINOK okrem sobotných večerných kultúrnych programov na tribúne pred Zámkom zabezpečil pre
návštevníkov na sobotu a nedeľu
atraktívne súťaže - pre mužov armwrestling (pretláčanie rukou) a pre
ženy gladiátorka. Víťazi hlavných
súťaží po obidva dni získajú peňažné ceny 10 tisíc Sk. Okrem toho
bude veľa ďalších súťaží, ktorých
víťazi vyhrajú reklamné darčeky a
vineu. Pre deti Vitis zabezpečil detský skákací hrad.
(mo)

Dňa 9. septembra 2004 sa uskutočnila v Zámockej vinárni odborná
degustácia 150 vzoriek vín, ktoré výrobcovia dodali do súťaže pri príležitosti pezinských oberačkových slávností. Vína hodnotili tri sedemčlenné
komisie, ktorým predsedal Ing. Ľubomír Vitek. Ocenené boli tieto vína:
Šampión výstavy
- v kategórii tiché víno suché - SVÄTOVAVRINECKÉ, ročník 2003, Vitis
Pezinok, s.r.o.
- v kategórii víno so zvyškovým cukrom nad 4 g/l - RIZLING RÝNSKY, ročník 2003, ľadový zber, Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič, Pezinok
Cena primátora mesta Pezinka za najvyššie hodnotený Rizling vlašský
- RIZLING VLAŠSKÝ, ročník 2003, Vinárske závody Topoľčianky
Cena predsedu Bratislavského samosprávneho kraja - Najlepšia
kolekcia vín
- Vinárske závody Topoľčianky
Najlepšie hodnotené víno v jednotlivých kategóriách
- I. kategória (biele tiché víno): CHARDONNAY, ro čník 2003, Víno Nitra,
s.r.o. Lužianky
- III. kategória (červené tiché víno):ALIBERNET, ročník 2003, Víno Masaryk Skalica
- IV. kategória (šumivé víno): HUBERT DE LUXE, ročník 2003, Hubert
J.E., s.r.o. Sereď
- V. kategória (tokajské víno): TOKAJSKÝ VÝBER 6-PUT ŇOVÝ, ročník
1989, Galafruit&CO, s.r.o. Malá Tŕňa
Pozn.: Cena v II. kategórii (ružové tiché víno)nebola udelená pre nedostatočný počet súťažných vín.
Najvyššie hodnotené biele víno z produkcie ročníka 2003
- CHARDONNAY, ročník 2003, Víno Nitra, Lužianky
Najvyššie hodnotené červené víno z produkcie ročníka 2003
- ALIBERNET, ročník 2003, Víno Masaryk Skalica

