
Rodinné vinařství Hanse a Grety Schöller se synem Sebastianem a dcerou

Nadine v městečku Traismauer hospodaří na 10 ha vinic. Vinařství (doslova

top vinařství) je výrazně zaměřeno na vinařskou turistiku, pořádá pikniky, má

2 penziony a zdálo by se, že nemohou stíhat dělat krásná vína. Opak je

pravdou. Svědčí o tom řada ocenění, např. v posledních letech 12x v Salon

vín Rakouska a řada dalších. V r. 2013 např. Vítěz TOP vinařství Traisental

nebo Vítěz Falstaff Traisental DAC CUP. Samozřejmě dominuje VZ (65%), ať

už s přídomkem Full Moon Reading, nebo jen VZ DAC Reserve Ried

Cagran. Kromě obvyklých bílých odrůd RR, RŠ, Ch, MO, Sg, či Rivaner však

lze ve „winzerhausu“ ochutnat i vína červená Fr, Zw, Me, Sy či Gamay, nebo

i víno z novošlechtěnce z Klosterneuburgu tmavě červenou barvířku Rathay

Noir. Hans produkuje jak vína tichá (suchá, sladká, ledová), tak i sekty. Paní

domu se svými akvarely zdobí nejen dům, ale i etikety zvláštních šarží, nebo

maluje přímo na láhve, které jsou pak velmi vítaným marketingovým tahem.

Více viz článek „Traisental“
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V čele moderního a úspěšného rodinného vinařství stojí Ing. Markus

Huber, který reprezentuje již 10. generaci rodu (od r. 1778). Přes své

mládí patří mezi špičkové enology a je někdy titulován „Zázračné dítě

Rakouska“. Jeho VZ jsou svěží, ovocné, aromatické, typické,

nezaměnitelné, zkrátka úžasné. Vina sbírají ceny tam kam je Markus

pošle a jsou opatřeny certifikátem FIS. Vinařství má zastoupení ve 13

zemích a také ceny jeho vín jsou trochu výš než je v kraji obvyklé. Dalo

by se říci, že s 3 pěstovanými odrůdami (VZ 75%, RR 15% a Sg 5%) udělal

pořádnou díru do světa. Pro upřesnění ještě pěstuje 2 odrůdy (Zw 4% a

Muškát 5%). Je nutno říci, že klimatické podmínky zde silně připomínající

Burgundsko, (Reichersdorf leží na stejné zeměpisné šířce jako

Beaune), rodinné vinice jsou situovány do nejlepších poloh (např. Alte

Setzen) a tak místní terroir skýtá záruku, že zvláště bílé odrůdy zde

dávají zcela typická vína s mimořádnou aromatikou. Ti kdo milují svěží,

„trocken“, ovocná, aromatická vína jistě nebudou zklamáni (70% jde na

export).

Více viz článek „Traisental“
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Malé rodinné vinařství v městečku Kuffern s pracovitými a šikovnými lidmi
(Johan a Michaela, syn Bernhard a dcera Daniea) obhospodařuje 4 ha vinic
osázených 81% bílými odrůdami (VZ, RB, RR, VČR, Sg, Ng a TČ) a 19%
modrými (MP a Zw). Vinařství produkuje 35 000 sedmiček, 15 000 litrovek a také
vína krabicová. Ale jen tak mimochodem jeho VZ 08 DAC Reserve, RR 08 DAC
Reserve, Sg 08 a Muškát žlutý 08 získaly stříbro na prestižní výstavě AWC
Vienna 2009! A protože to je rodinné vinařství tak pozvali celý autobus do
rodinného sklepa. Malý, ale útulný, jak jsme se tam vešli je mi dodnes záhadou.
A hned na úvod se nám pochlubili, že jejich vinohrad přinesl nezpochybnitelný
důkaz, že se zde pěstovala vinná réva už 400 let př. Kr., tedy v době bronzové!
Veledlouho před příchodem Římanů! Na jejich vinici byl odkryt keltský hrob
s měděnou nádobou na víno zvanou situla (lat. kbelík, něm. Kübl, čes. vědro).
Originál nádoby o objemu 8 l je uložen ve Vídni v Národním přírodovědném
muzeu a paní Michaela nám ukázala její věrnou repliku.

Více viz článek „Trasental“

„Situla - obecné latinské pojmenování kbelíku, bronzových nádob, které se používaly v etrusko-italických oblastech v době

halštatské až časné době laténské, tj. před více jak 400 lety př. Kr. Keltové importovali tyto nádoby ze středomoří a ze severní

Itálie. V křesťanské době se používaly jako nádoba na svěcenou vodu. V Rakousku, mnohem později i u nás, se začaly používat

jako nádoby na víno. Objem se ustálil na 8 l. U nás se našlo jen několik kusů v hrobech v obcích: Dobřany, Rvanice a Břasy,

jako vzácné dary spolu se šperky.“

Z knihy:  F. Kratochvil: 1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné …














