
První ročníky brazilské vrcholné
soutěže vín byly organizovány pod
patronací a jménem hotelového řetěz-
ce Hyatt, letos poprvé byl namísto
hlavního sponzora deklarován národní
charakter soutěže již i jménem – Wine
Brasil Awards. Ze Sao Paula se dějiš-
tě přeneslo do hotelového resortu Vila
Galé Guarajuba ve státě Bahía, ležící-
ho na uzounkém proužku pevniny mezi
pláží Costa dos Coqueiros a lagunou

Lagoa de Guarajuba, asi 70 km od
města Salvador.  

Helena Baker, která vloni předseda-
la jedné z degustačních komisí, mi do
letošního ročníku přála, abych se pěk-
ně ohřál při exkurzi do tropických vinic
Vale do São Francisco. Ale všechno
mělo být jinak.

Zkuste přestupovat na let išt i
v São Paulu ve chvíli, kdy Brazílie hraje
pr vní zápas na mistrovství světa!
Všude se houkalo, křičelo, a kde se to
nesmělo – třeba u celní a pasové kon-
t roly, házely se aspoň spiklenecké
pohledy a gesta. Brasil! Brasil! Nevím,
jestli to bylo jen tím, ale do půlnočního
Salvadoru jsme odlétali s téměř hodi-
novým zpožděním, když fotbalové osla-
vy už trochu opadly...

Máte-li pocit, že si v Brazílii nutně
užijete vedra, slunce, pláží, samby
a chur rasca, jste na omylu.

V Hrusicích tál na silnicích asfalt,
v Salvadoru byla průtrž mračen a zima
– tím myslím asi 15°C. Nevadí, zítra
bude určitě hezky. Ani další den se
moc nevytáhl – co chvíli lilo a když
přestalo, fičel prudký vítr a nesl
s sebou hrozivé třímetrové hnědé vlny.
Letošní El Niño se opravdu činí. 

Na pláži ani noha, aspoň že si malé
želvičky, které tu mají jedno ze svých
nečetných rodišť, oddechly od turistů. 

Sambu od lidí zachumlaných do tep-
láků a všeho teplého, co našli v kuf-
rech, asi taky nejde očekávat. Kdyby
den před mým příjezdem nevyhořela do
základů restaurace u bazénu, mohlo
být alespoň churrasco – i když to pra-
vé bydlí o nějaké 3000 kilometrů na
jih. Jenže grill lehl popelem – a tak ani
voňavé hovězí nebylo.

Ještě, že jsme nepřijeli na dovole-
nou, ale na hodnocení vína.  

V kongresovém centru Jorge
Amado vše klapalo a 13 porotců se
těšilo na 100 vín.

Že každý dědinský košt má více?
To jistě – ale rozdíly tu určitě byly…
Soutěž byla jakousi obdobou

„Salonu" - mohla být nominována jen
brazilská vína, oceněná na některé
mezinárodní nebo národní soutěži.

Podle nominace Baudouina
Havauxe, prezidenta CMB, zasedli do
komise čtyři Evropané - John Radford,
redaktor Decanteru, Francouz Pierre
Casamayor, sám vinař, ale také redak-
tor gastronomického sloupku Le
Figaro a časopisu France Gourmet,
Němka Dagmar Ehrlich z vinařské
školy v Geisenheimu (magazíny Wine
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Luboš Bár ta, San Salvador de Bahía – Concours Mondial de Bruxelles
(CMB) není jen jednou ze tří, čtyř nejvýznamnějších soutěží vín na světě. Je
to současně fungující společnost, která organizuje na míru šité soutěže vín,
splňující podmínky OIV, v Argentině, Uruguayi, Brazílii, USA a v Číně. Pro
pořádání se spojuje vždy se silným národním partnerem (tady s magazínem
Vinho) a k hodnocení zve degustátory z databáze CMB spolu s předními
vinařskými odborníky té které země.

Letecký pohled na resor t Guarajuba
Mares portugalského hotelového řetěz-
ce Vila Galé. Vlevo džungle, vpravo zdí
a bezpečnostní službou hlídaná VIP
čtvrť, vpředu rozbouřené moře, vzadu
bažinatá laguna.

Kongresové centrum Jorge Amado,
dějiště brazilské národní soutěže

Odila a Edecio Moraesovi s Dagmar
Ehrlich

Poslední porada presidenta CMB
Baudouina Havauxe s předsedkyní poro-
ty Isabelou Mazzuchelli

�
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a WeinMedia) a já, z jihoamerických
zemí byli pozváni Gustavo Choren za
argentinský magazín Joy, chilský vinař
a známý degustátor Alex Ordenes,
předsedkyní poroty byla šéfredaktorka
uruguayského časopisu Vinhos Isabel
Mazzuchelli z Montevidea. Za brazil-
skou stranu co jméno – to pojem,
Edecio Armbruster de Moraes,
Dagoberto Marques, Jorge Carrara,
Eduardo Viotti, Renato Frascino, Odila
de Moraes…

Asi největším rozdílem ale byl
naprosto profesionální přístup a hlubo-
ká zkušenost zahraničních i brazil-
ských porotců s hodnocením vín –
někdy až nemilosrdná. Jestliže u nás
volám v komisích po vyjádření názoru
v celé škále stobodového systému –
pak taky opravdu byla používána hod-

nocení od 64 do 98 bodů. Naprosté
ticho a soustředěnost jen občas proříz-
la poznámka žádající o konzultaci vady
vína nebo vyžádání nového vzorku.
Nebylo hodnoceno jen víno jako tako-
vé, ale i jeho deklarovaná odrůdová
příslušnost, a tak nejeden Cabernet
Sauvignon přišel o šest, osm bodů pro
nedostatek charakteristických odrů-
dových znaků. Rozprava v tomto smys-
lu byla velmi instruktivní a praxe zcela
přímočará.

Zajímavé bylo sledovat hodnocení
mých oblíbených bublinek, kterých se

sešlo díky jejich úspěchům na meziná-
rodní scéně požehnaně. U suchých
„espumančes" byli všichni bodově
spravedlivě poměrně nahoře a u čaje
o přestávce dávali najevo uspokojení
nad úrovní brazilských šumivých vín,
současně se ale hrozili následující
serie aromatických sladkých muškátů
typu Asti. Tady každá chyba vystupuje
hned na povrch, nahnilé hrozny nebo
nečistota v technologii je zřetelná. 

Těšil jsem se, až tuhle brazilskou
specialitku, kterou jsem si už dávno
oblíbil,  ochutnají. 

A ejhle – body ležely stejně vysoko
a v některých případech ještě výše,
než u suchých sektů a Cerezerův
Muškát z oblasti São Paulo vynesly
dokonce mezi nejvyšší elitu. 

Měl jsem v duchu radost, jako kdy-
by to bylo „naše" víno.

Počítány byly hlasy všech 13 porot-
ců, kteří tvořili jedinou komisi, takže
se nešlo alibisticky „schovat" za oblí-
benou berličku, že chuť je individuální
a extrémy budou škrtnuty…

Při přístupu všech přítomných
a absenci výrobců v komisi se mi
tenhle systém líbil a připadal mi velmi
spravedlivý a zodpovědný.

Stejně jako na dalších velkých sou-
těžích, ani tady nebyly zveřejňovány
bodové výsledky, ale jen přidělené
medaile, které měly být předány po
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víkendu na jihu země ve vinařském
Garibaldi: čtyři Velké Zlaté si rozdělila
vinařství Salton (Merlot Volpi 2003),
Miolo (Merlot Reserva 2004), Dezem
(Cabernet Sauvignon 2004) a Cerezer
(již zmíněné sladké šumivé Espumante
Moscatel).  České spotřebitele může
těšit, že polovina ze 30 medailových
vín je k dispozici milovníkům vína na
českém trhu. 

Úplné výsledky najdete na www.bra-
zilian-wines.com, kometář k vínům
v bezprostředně následujícím článku.

Po dvou dnech hodnocení vín přišla
nečekaná novinka: Renato Frascino,
vyučující cachaçu na třech vysokých
školách, se jako předseda rozhodl pro-
vést degustaci a hodnocení přihláše-
ných vzorků tohoto typicky brazilského
třtinového destilátu nikoli v samostat-
né komisi, ale v téže, která hodnotila
vína! Polilo mne horko – populární cai-
pirinhu s ledem, cukrem a limetkou
mám opravdu rád, ale destiláty prak-
ticky nepiji a určitě se necítím být
odborníkem na jejich hodnocení!
Jakou hodnotu může mít můj hlas,
když kromě slivovice nepozřel jsem
tvrdého alkoholu více? 

Tímhle pocitem jsem zjevně netrpěl
sám a jen Pierre (m.j. autor knihy
o rumech z Francouzských Anti l )
s Johnem (jeho koníčkem jsou lihoviny
všech tváří) se ze zprávy zjevně rado-
vali. 

Jako indián z And vypadá Chilan Alex
Ordenes – má ale nos stopaře a chuť
Jancis Robinson. Prostě skvělý degustá-
tor. „Jestli přijedeš do Chile a nezavoláš
mi, tak tě zastřelím…," mával pomysl-
nou pistolkou při našem loučení.

Kromě práce byl Eduardo Vinotti, šéfre-
daktor časopisu Vinho, skvělým a zdvo-
řilým moderátorem celé akce

Dagoberto Marques je zástupcem šéf-
redaktora magazínu Vinho a odborní-
kem na jihoamerická vína

John Radford z Decanteru popsal tři
sešity a přechutnal úplně všechno, jak
při soutěži, tak při prezentacích produ-
centů a návštěvách v podnic ích.
Nejlépe se pobavil při pravdivé histor-
ce, když ho mezi námi hledal zapomnět-
l ivý posl íček: „Kde je ten … ten
Robert?" Na naše nechápavé pohledy
radostně upřesnil: „Robert Redford!"

Naše pr vní  setkání s Isabel
Mazzuchelli v Brazílii bylo překvapivé
a nečekané. V Lisabonu byla mou před-
sedkyní poroty a vůbec jsem netušil, že
se potkáme i tady. Je výborná, rozváž-
ná a všeobecně vážená.



Rtuťovitý Renato ale všem vysvětlil,
že nejde o znalostní soutěž, ale o odli-
šení čistého od všedního a kvalitního
od obyčejného. Nehodnotili jsme jedno-
tlivé senzorické aspekty (což bych ani
nedokázal), ale ve všech čtyřech hod-
nocených kategoriích (podle stáří
a způsobu zrání) jsme řadili vzorky od
nejhoršího k nejlepšímu.

I když i nadále zůstane cacha-
ça mým oblíbencem výlučně v koktej-
lech, bylo překvapivé, kolik odlišností
v sobě skrývaly ty tři desítky vzorků:
nesoutěžily kontinuálně destilované
produkty (jako je například i u nás zná-
má průmyslová „51"), ale jen řemesl-
né produkty nejvyšší třídy „Alambique

de cachaça em cobre", vznikající
klasickou destilací rozkvašeného
guarapa v mědi.  Jej ich cena se
pohybovala od 20 do 350 reálů
(tedy 200 – 3500 korun).

Ceněná je především přirozená
citrusová vůně a jemnost až olejnatost
chuti. Zvláštní tóny, navzájem nejvíce
odlišující jednotlivé vzorky, vznikající
zráním v sudech. Ty jsou často vyrábě-
ny z kombinace dřeva několika druhů
brazilských stromů u nás neznámých
názvů (amendoim, jibacoa, umburana,
jequitibá rosa), někdy dokonce v kom-
binaci s francouzským a americkým
dubem a balzou. A tak v poznámkách
nacházím hesla jako vanilka, čaj,
tabák, lyžárna při žehlení scare, turec-
ký med, káva, heřmánek, kandovaná
pomerančová kůra, sisi karamelky,

strojovna plná oleje, politura na
nábytek… To vše lze najít v cacha-
çe.

Potěšilo mě, že ve všech 4 kate-
goriích jsem se strefil do vítěze.
Na druhou stranu mi věřte, že
podobnou zkušenost bych si
napříště klidně nechal ujít. 

Velkou zlatou medaili získala
značka Itajibá Descansata –
kupodivu ze základní kategorie
bílých destilátů zrajících do 3
měsíců ve dřevě, spolu s ní byl
velkým zlatem ověnčen archivní
Bem Dito Grau JB. Dvě ze čtyř
zlatých medailí získal za stříbr-
nou a zlatou Aldéiu můj dobrý
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P rezident Concours Mondial  de
Bruxelles Baudouin Havaux se svou
družkou Myriam Furaha také raději sáh-
li po caipirinhe, namíchané skutečným
mistrem, než po surové, byť vítězné
cachaçe Itagiba. 

Zažít zápas mistrovství světa ve fot-
bale v Brazíli i na náměstí, ještě
k tomu v Bahii, to je dobrodružství,
adrenalin, zážitek na celý život.
Odehrávají se tu desítky malých pří-
běhů, rytmus bubnů všech velikostí
se odráží od starobylých koloniálních
fasád.

známý dom Lidio Ziero, majitel
vinařství Cordellier, proslulého
excelentními sekty.

Spolu se závěrečnou večeří jsme
dostali další nečekanou zprávu:

náš trip do rovníkových vinic byl
na poslední chvíli zrušen a pozor-
ná, energická a schopná
Zoraida Viotti, majitelka spolu-
pořádajícího vydavatelství
Marketpres, nás jedním dechem
pozvala namísto 1000 kilometrů
na sever rovnou 2500 km na jih
ke třídenní exkurzi do největší
vinařské oblasti Brazílie kolem
Bento Gonçalves. To bylo překva-
pení!

SOUTĚŽE VÍN



Zbýval ale jeden volný den, na pláž
to určitě nebylo, ale na výlet do města
ano. Poprvé se sluníčko začalo objevo-
vat zřetelněji. Přemluvit k výletu zahra-
niční porotce nebyl velký problém
a tak jsme si pronajali mikrobus a za
půldruhé hodiny jsme mohli obdivovat
větrnou krásu historické přímořské čás-
ti části Salvadoru a pláže Všech
Svatých. Když nás řidič o něco později
vysazoval v „horním města" Cidada
Alta, varoval nás důsledně před ka-
pesními zloději a ukázal na směr, kam
doporučuje jít. „Tam je to bezpečné…"
dodal povzdudivě na závěr s tím, že nás
vyzvedne na stejném místě za 4 hodiny.

Šli jsme uličkami vyzdobenými žlu-
tozelenou brazilskou záplavou vlajek
a třepetalek a slyšeli z dáli podivné
dunění, až jsme došli na historické
trojúhelníkové náměstí – a tady nám
to došlo. Pod obří obrazovkou bubno-
vala snad stovka bubeníků zdejší pro-
slulé skupiny a bubenické školy
Olodum, předzpěvák rytmicky vedl tisí-
cihlavý dav, který zpíval a tančil na asi
třikrát zrychlenou brazilskou hymnu
a vše se schylovalo k zápasu Brazílie –
Australie!

Jestliže jsem někdy zažil pocit, že
vibruje celé tělo, pak to bylo právě na

náměstí v Salvadoru. Vlnícím se davem
se prodírali prodavači všeho, co dává
najevo příslušnost k fandící většině,
prodavači ledového piva, prodavači
oříšků, sběrači zálohovaných plecho-
vek, všemu asistovalo několik desítek
vojenských policistů prodírajících se
pravidelně davem a sledujících, co se
kde šustne. I když Brazílie vyhrála, neš-
lo při téhle pouliční explozi radosti snad
ani o fotbal (který stejně nebyl ve slun-
ci, které nakonec vyšlo, na obrazovce
téměř vidět), ale o příležitost se společ-
ně bavit, tančit, zpívat a vydovádět se.
Ano – Brazílie je opravdu rytmus, sam-
ba, radost a bezprostřednost. 

To frenetické radostné odpoledne
v tančícím Salvadoru nám vrchovatě
vynahradilo smutek z deštivého milio-

nářského rezortu obehnaného vysokou
zdí proti volné přírodě na místě deštné-
ho pralesa.

Neposedné jehličky doznívajících
rytmů mi hrály pod kůží ještě v šeře
ranním letadle do Ria a dále do Porto
Allegre (asi jako ze Stockholmu přes
Prahu do Atén). Na jihu byla opravdu
zima v pravém slova smyslu (jsou tu
obrácená roční období, takže vlastně
prosinec), teploty pod 10°C, mlha,
déšť, plískanice.

Vřelá přijetí ve vinařstvích i neopa-
kovatelná atmosféra při předávání
cen během našeho pobytu ale hřeje
dodnes – aby ne, když se nám dosta-
lo cti osobně předávat nejvyšší oce-
nění těm nejlepším brazilským vinař-
stvím! ♣
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Miolo i Salton prakticky dokončili
své úctyhodné obří projekty – objekt
Saltonů již obrůstá zeleným parkem,
u Miolů se chystá slavnostní zprovoz-
nění dokončeného areálu zhruba za
měsíc. Jen vinné lázně na horizontu
vinic si ještě nějaký čas na svůj grand
opening počkají, investice do přímé
výroby jsou zjevně přednější.

Oba podniky představily malému
týmu CMB v reprezentativních degus-
tačních místnostech svá nová vína se
zřetelnými odkazy na konzultanty
Michela Rolanda a Angela Mendozu,

obě vinařství sklidila slova upřímného
obdivu a neskrývaného překvapení.
Mě zajímalo porovnání a musím říci, že
příjemným překvapením byla všeobec-
ně vína ročníku 2004 včetně obecné
velkoprodukce určené pro nejširší pub-
likum – či vlastně právě vína z této pro-
dukce. Ročník 2005 se zdá nejen ana-
l y t i c k y, ale i senzoricky slabší
(nenaplňují se tak radostné naděje
z výstavy mladých vín loni v září), nao-
pak mladá vína ročníku 2006, sklízená
letos v únoru a březnu, jsou velmi mno-
hoslibná.

Casa Valduga nijak nezaostává –
tam, kde vloni končil jejich bazaltový
kamenný areál, vyrůstá další křídlo
korunované panoramatickou vyhlídko-
vou restaurací (pravda ne nepodobnou
řídící věži mezinárodního letiště).
Zdejší klasicky zrající sekty si získaly
hluboké uznání.

Peterlongo, vedené enologem roku
2005 Gilbertem Pedruccim, je stálicí
na trhu se solidními sekty a čas od
času dosáhne zaslouženě na medaili
(tady dvě stříbrné za Peterlongo Brut
a A rmando Peterlongo Demi Sec
a dokonce jedna zlatá z Concours
Mondial!), o čemž se nečistému provo-
zu sousedního vinařství Georges

Aubert s tristní úrovní sanitace může
jen a jen zdát.

U vytržení jsem byl z Aurory 75,
jubilejního cuvée tohoto největšího
vinařského družstva v zemi: jestli je
tohle cesta, kterou se vedení družstva
(Zanetti, Csarnobai, Tasca a spol.)
rozhodlo dát, pak je to cesta správná
a radostná. Víno bylo excelentní,
čisté, vonělo po nejlepších hroznech
a nejlepších sudech. Důstojná oslava
pětasedmdesátin!

Ještě většího a zřejmě největšího
pokroku z naší cesty dosáhlo vinařství
Mioranza ve Flores de Cunha, vzdále-
ném asi 150 kilometrů od Vale dos
Vinhedos.  Jestliže vloni se tu nedalo
pít prakticky nic, letošní reduktivní
Chardonnay docela hezky voní, je
pitelné a o 1000% lepší. Panenský
Merlot připomíná pr vní moravské
pokusy s barikováním málo extraktiv-
ních vavřinců, ale pít se dá, Cabernet
Sauvignon nabízí typickou znojemskou
sauvignonovou vůni (a bohužel
v dochuti hořčinu, u nás typickou pro
ročník 2003). Produkce vinhos finos

SOMMELIER NA CESTÁCH

Brazilská vína:
Co nového po roce?
Luboš Bárta, Bento Gonçalves  – V květnu 2005 jste na stranách Sommeliera
mohli číst první obsažnou reportáž o brazilských vínech. Náhoda tomu chtě-
la, že letos jsem po ukončení Wine Brasil Awards absolvoval téměř shodnou
trasu vinařstvími státu Rio Grande do Sul náhradou za zrušený program na
severu země. A tak se přímo nabízí srovnání toho, jak se brazilské vinařství
změnilo po roce.

Hlavní organizátorkou téměř veškerého dění byla Zoraida Lobato Viotti, majitelka
a ředitelka vydavatelství Market press, vydávajícího 6 časopisů včetně magazinu Vinho.

Monica Rosetti cestuje po světě, sbírá
zkušenosti a občas se vrátí do vinařství
Lidio Carraro (dole) ostříhat vinice, skli-
dit hrozny a vyrobit z nich excelentní
víno. Ruka jí od loňska zjemněla, stala
se z ní mladá dáma, vytříbila svou fran-
couzštinu – ale je stále stejně bezpro-
střední a milá.

Malý team CMB na cestě po Vale dos
V inhedos – tentokrát ve sklepích
Vinhos Salton.
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(tedy vín z i u nás známých odrůd vitis
vinifera) tu představuje asi jen 
5% objemu produkce, podobně jako

v nedalekém Sulvinu, který svá vinhos
finos produkuje pod značkou Casa de
Amaro. Baudouin Havaux předal jeho
enologovi Evandro Zanettimu prestižní
stříbro z Concours Mondial. Pěkný
výsledek.

Zcela reprezentační pak byla závě-
rečná přehlídka vín (vždy po jednom
z každého vinařství) prezentovaných
samotnými vinaři v institutu Embrapa.
Každý vybral to nejlepší a tak se trum-
fovalo Miolo Lote 43 se Saltonovým
Talentem, Aurorou 75 a skvělým,
čistým Tannatem Don Laurindo 2004,
kter ý je také důkazem výrazného
pokroku Ademira Brandelliho ve skle-
pě. „Několik věci jsem změnil v tech-
nologii, ale hlavně jsem nakoupil nové
sudy…" 

Pomyslnou vítězkou tohoto večera
se ale stala Monica Rosetti, křehká
enoložka mikrovinařství Lidio Carraro.
Její nová Assemblage Quorum z odrůd
CS, CF, Merlot a Tannat je pěkně
postavená kolem příjemné kyseliny,
voní lesním ovocem a ušlechtilým dře-
vem a slibuje velký potenciál. Navíc –
ta pro věc vášnivě zapálená holka umí

svá vína opravdu skvěle prezentovat
a vysvětlit, proč chutnají právě tak,
jak chutnají. Měli by ji prodávat s kaž-
dou lahví…

I po roce konstatuji, že brazilské
vinařství je na správné cestě. Vedle
známých jmen se objevují i nová (třeba
Dezem, Don Giovanni, Pizzato, Val
Marino, Cavalleri, Boscato, Goes
e Venturini …), víno slaví úspěch
a jako jinde ve světě i tady se stává
společenským fenoménem, což velice
prospívá jeho růstu. Věnuje se mu spe-
cializovaný magazín Vinho, je vidět
v televizi, jako houby po dešti vyrůstají
bratrstva přátel vína. 

Hledají se nové vinařské oblasti,
jsou vysazovány nové a nové vinohra-
dy. Embrapa šlechtí pro Brazílii nej-
vhodnější klony, zkoušejí se odrůdy

z celého světa – nově jsem potkal
Alfrocheiro, Teroldego, Arinarnoa,
Chenin Blanc či Flora. Po úspěchu vín

z pr vní brazilské apelace Vale dos
Vinhedos (Údolí vinic) se připravují dal-
ší tři apelace – Monte Belo, Vale do
Sâo Francisco a Pinto Bandeira.

Asi nejúspěšnější brazilskou kate-
gorií jsou všeobecně šumivá vína, jed-
no zda vyráběná charmatovou techno-
logií nebo klasickým zráním v lahvi,
zda suchá nebo sladká aromatická
„asti" z prvotní fermentace. Jsou har-
monická, vyvážená, hodnotit je byla
radost a bodové rozdíly – až na několik
výjimek – byly minimální. 

Pozitivním směrem se vyvíjejí nejen
„velká" vína (a je tu několik špičko-
vých kousků světové třídy), ale hlavně
střední proud. 

Technologie je připravená na ještě
lepší výkony – to ale až ve chvíli, kdy
brazilští vinaři dospějí k poznání, že
i mezi 29°až 31°jižní šířky je třeba
redukovat sklizeň a místo radosti 
z 12 kilogramů z hlavy je efektivnější
pokora vůči dvěma litrům koncentro-
vané šťávy, zvolna se měnící v dobré
víno řízeným kvašením…  ♣
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Na degustaci v elegantní prezentační
místnosti představil Adriano Miolo
nejen nové řady vín, ale i první brandy,
vyrobené z aromatických tropických
hroznů ve spolupráci s firmou Osborne.
Jeho neteř Morgana pak večer při slav-
nostním ceremoniálu v hotelu
Casacurta v Garibaldi převzala rekord-
ních 8 medailí soutěže Wine Brasil
Awards!

Velkolepý areál vinařství Salton, práce
na dvě směny, sofistikovaná technolo-
gie, kvalitní produkty… co chtít víc?

Obchodní ředi te lka Casa Valduga
Juciane Casagrande přebírá ocenění od
Isabely Mazzuchelli. 

Mioranza postupně likviduje obří dřevě-
né pipy, které po desetiletí sloužily na
Isabelu či Niagaru a přechází na moder-
ní  chlazený nerez. Technolog ický
pokrok je na jejich vínech opravdu
znát…

Ke změně došlo i na vedoucím postu
Ibravinu – Eduarda Stefaniho nahradila
Andreia Gentilini Milan. Nepřehlédněte
její oblečení – péřová větrovka, šála
a kožešinový límec nebyly jen módními
doplňky!
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