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Finca Torremilanos 

Finca Torremilanos, založená v roce 1903, je 100% biodynamická farma
s 200 hektary vinic. Naše filozofie je vytvářet bio-synergie, ve kterých

jsou zvířata, rostliny, půda a člověk v souladu a vzájemně spolupracují.
Vinice se nacházejí na jižním okraji řeky Douro v nadmořské výšce 800

až 900 metrů. Bodega Finca Torremilanos je první vinařství, které
získalo prestižní mezinárodní certifikát Demeter pro biodynamické

zemědělství.



Montecastrillo 
2020

Druh hroznů: 
90% Tempranillo a 10% Cabernet

Sauvignon.
Vinice: 

 Castrillo de la Vega, Fuentespina,
Campillo a Aranda de Duero.

Zpracování:
Zrání 4 měsíce ve 225 litrových

francouzských a amerických dubových
sudech z vlastní bednárny ve sklepě (20%

sudy pro první a druhé použití). 
 

 Biodynamické víno. 
Vhodné pro vegany.

 

Druh hroznů: 
96 % Tempranillo a 4 % Merlot.

Vinice: 
Castrillo de la Vega, Fuentespina,

Campillo a Aranda de Duero.
Zpracování: 

Zraje 13 měsíců ve 225 litrových
francouzských a amerických dubových

sudech z vlastní bednárny ve sklepě (25%
sudů je druhého použití). 

 
 Biodynamické víno. 
Vhodné pro vegany.

 

Los cantos de Torremilanos 
2018



PEÑALBA LÓPEZ 
CAVA BRUT NATURE

Druh hroznů: 
90 % Macabeo, 10 % Chardonnay.

Obsah alkoholu:
12.5%

Atraktivní jiskřivá zelenožlutá barva.
Komplexní velmi jemná vůně s tóny

sušeného ovoce a fenyklu. Velmi krémová
na patře, s živou kyselinkou, která mu

dodává svěžest, jemnost a vyrovnanost.
Výborně se hodí k rybám mořským

plodům a dezertům.
 

Biodynamické víno
 



Zerberos Finca and Κπ Wines 
(Daniel Ramos)

 

Daniel Ramos kupuje své hrozny Albillo Real a Sauvignon Blanc z
různých starých vinic v regionu. Hrozny pocházejí z 30 až 80 let staré

révy. Svá vína vyrábí v historické vinařské oblasti Cebreros dnes známé
jako Gredos. Vinice se nacházejí v kopcích v nadmořské výšce 600–1200

metrů. 
 

Daniel Ramos, zastánce méně-je-více, provozuje ekologické zemědělství
a ve sklepě používá nativní kvasinky a pomalou maceraci. Vína jsou bez

filtrace nebo čeření s minimálním přídavkem síry při stáčení. 
 
 



Berrakín Blanco 
2021

 Odrůda: 
100% Jaen

 
Suché pomerančové víno s jemnými

taniny s vůní zeleného jablka a
grapefruitu. Španělské, oranžové suché
víno s jemnými taniny zeleného čaje.

Vykazuje rysy zeleného jablka a
grapefruitu. Skvěle se hodí k mořským
plodům, těstovinám a bílému masu.

 
Naturální víno. 

Vhodné pro vegany. 
 

Odrůda: 
93 % Garnacha + 7 % Jaen 

 
Divoké osobité víno s jahodami,

malinami, třešněmi a hřejivým kořením.
Má svěží kyselost a hodí se do teplých

letních dní. 
 

Organické víno. (necertifikované) ,
Vhodné pro vegany.

El Berrakin 
2021

 



Zerberos A+P 
2014

 Odrůda: 
Garnacha

 
A+P je výjimečné, elegantní a rafinované
víno. Delikátní a poddajný pocit v ústech
s decentní ovocnou koncentrací. Tmavě
fialové bobule na patře, s vůní šeříku a

levandule podpořené příjemně pudrovými
tříslovinami.

 
Organické víno. (necertifikované) 

Vhodné pro vegany.
 

Odrůda: 
100% Garnacha

 
Degustační poznámky: Velmi světlá,

průhledná karmínově červená barva s
rezavými odlesky. Ve vůni jsou tóny višní,

jahod, eukalyptu a pečícího koření. Na
patře je svěží a lehké, s vysokou

mineralitou, osvěžující kyselinkou,
hedvábnými tříslovinami a bylinkovým,

kyselým závěrem.
 

Organické víno. (necertifikované)
Vhodné pro vegany.

 

Κπ Amphorae 100% 
2019

 



Chateau Castel Vieilh la Salle

Farma je malá, má rozlohu 6,3 hektarů a je orientována přímo na jih na
atraktivních jílovito-vápencových půdách. Důsledně jsou uplatňovány

principy biodynamiky, pouze přípravky na bázi bylinných čajů a odvarů z
rostlin a květin. Nepřijímá žádné hnojivo, ani organické.

 
Tento vinař není stvořen pro marketing. Jeho etikety i stránky jsou zoufalé.

Naštěstí jeho vína jsou skvělá a poctivá. V současné době všechny jeho
ročníky po roce 2014 ještě zrají a lahvují se pouze dokonale vyzrálá vína

ročníků 2011/2012 a 2014. 



info@winetapas.cz
420 724 375 351

Chateau Castel Vieilh la Salle
2011 a 2012

 
Nádherné červené Bordeaux vyrobené
smícháním biodynamicky pěstovaných

odrůd Merlot (50 %), Cabernet Sauvignon
(25 %) a Cabernet Franc (25 %).

Rustikálnost a pikantnost mu dodává
tříleté zraní v neutrálním sudu. Přestože
na lahvi nenajdete uvedený ročník, jedná
se o smíchání dvou ročníku 2011 a 2012.

Potěší milovníky přírodních vín i
Bordeaux. 

 
Biodynamické víno. 
Vhodné pro vegany. 

 



Pierre Nicolas vytvořil „Clos Massotte“ na rodinné půdě v roce 2004. Tato vinice
se nachází na úpatí Pyrenejí (mezi horou Canigou a Středozemním mořem) v
nadmořské výšce 140 metrů. Je zde jílovito-vápencová půda a vinná réva je

někdy i sto let stará (s průměrným stářím kolem 70 let). Pierre respektuje zásady
ekologického zemědělství a posouvá tento přístup ještě dále. Pro Nicolase má

příroda filozofický a duchovní rozměr.
 

Všechna vína z panství jsou vinifikována přirozeně. Práce ve sklepě se provádí
samospádem. Fermentace a macerace jsou dlouhé (od 1 do 6 měsíců). Zrání se

provádí v kádích nebo sudech.
 

Pierre Nicolas Massotte: Přírodní
vinař z Roussillonu



ZESTE MACHINE
 
 Odrůda: 
 

Macabeu a bílá macerace Grenache.
75 % odstopkovaných a 25 % celých

hroznů.
Doba macerace trvá dva týdny. Každá

odrůda vína má samostatný proces výroby
a poté se smíchá dohromady. Víno se

zpracovává bez filtrace a stáčí se
samospádem.

Vysazuje se na jílovito-vápenatou půdu a
písek.

Vinice jsou staré 60-80 let.
 

Organické víno
 
 

Odrůda:
 

Červené hrozny ze dvou pozemků Syrah.
80 % celých hroznů se stopkou 20 %

odstopkované.
 

Každá odrůda vína má samostatný proces
výroby a poté se smíchá dohromady. Víno

se zpracovává bez filtrace a stáčí se
samospádem.

Vysazuje se na vápenaté jílovité půdě.
Vinice jsou staré 40-80 let.

 
Organické víno

 

Que Syrah sera 



Pierre Olivier Bonhomme
 

Vinice se nachází ve výšce 740 stop v malém městečku Sant Pere de Ribes nedaleko Sitges.
Na severovýchodě je drsná země pohoří Garraf a na jihu Středozemní moře. Nemovitost leží
na vápenaté mase s mělkými půdami obsahujícími mořské fosilie. Pobřežní klima a zvláštní
půda přispívají k jedinečnému minerálnímu charakteru. Nemovitost leží na vápenaté mase s

mělkými půdami obsahujícími mořské fosilie. Pobřežní klima a zvláštní půda přispívají k
jedinečnému minerálnímu charakteru.

 
Novodobý příběh začíná v roce 2001, kdy se Manel a jeho brat Joan vrací na rodinné panství

Can Ramon ze 14. století. Jejich otec obvykle obhospodařoval půdu a místo komerčního
prodeje vína prodával ovoce. V 19. a 20. století měl Can Ramon úspěšnou historii prodeje

vína do Francie a amerických kolonií (faktory jako španělská občanská válka a industrializace
nakonec vedly k jeho úpadku). Clos Lentiscus byl vytvořen, aby znovu získal lesk, který

panství kdysi požíval, a pokračoval v práci minulých generací.
 

Manel a jeho bratr pěstují víno s ohledem k přírodě. Používají organické (certifikované
CCPAE) a biodynamické metody zemědělství. Nepoužívají se žádné pesticidy ani herbicidy. Při

vinifikaci se bere ohled na postavení měsíce. Podle určitě fáze měsíce se sází, prořezává,
sklízí í stáčí. Včelí úly napomáhají opylení. Ovce hnojí půdu a spásají pozemek, aby přirozeně

regulovaly plevel.
 



Savignon 2020

Z macerovaného ovoce. Maceruje a zraje v
sudu. Díky tomu je Sauvignon divoký a

komplexní. Víno má zakalenou citronovou
barvu. Cítíme kouřovou vůní hrušek, žlutého

jablka a trávy. Po otevření lahve se vůně
rozvíjí a můžeme cítít pomerančovou kůru,
anýz a hořké bylinky. Chuť ovocného sadu a

citronu je dominantní na patře s podtóny
černého čaje a bílého pepře. Dávka zdravých

minerálů dodává vínu v ústech skvělou
svěžest, vyváženou nádechem slabé třísloviny

a závanem skvělé kyseliny. Je to divoké,
komplexní vína se spoustou chutí a skvělou

strukturou. 
 

Alkohol 13 %
 
 
 

Can Ramon Viticultors del Montgròs
Vinařství Can Ramon Viticultors del Montgrós obnovilo pěstování hroznů v Macizo del Garraf a dnes vyrábí

expresivní vína a cavas biodynamickým způsobem.
 

V roce 2001 bylo v obci Sant Pere de Ribes v přírodním parku Macizo del Garraf, který hraničí se Středozemním
mořem, založeno vinařství Can Ramón Viticultors del Montgròs z Penedès. Bratři Manel a Joan Aviñóové se ujali

vedení tohoto vinařství s cílem vyrábět vynikající kvalitní vína a cavas pod značkou Can Ramón. Tato vína a
cavas se vyrábějí tradičním způsobem po lunárních cyklech. Tyto lunární cykly určují, kdy probíhají různé

procesy vinifikace a hrají roli i při pěstování hroznů samotných. Všechny hrozny používané tímto vinařstvím jsou
vždy pěstovány ekologicky bez použití herbicidů nebo pesticidů podle biodynamických parametrů.

 
Tato oblast je velmi svažitá spolu s úpatím Montgròs (1 175 stop nadmořské výšky) v terasovitých řadách, které
nejsou úrodné, ale spíše plné „suchých“ kamenů. Tyto albarizo půdy mají přirozené vápenaté vlastnosti spolu s

jíly a velkou úrovní minerálů. Tato kombinace půdy omezuje výnosy vinné révy, ale zajišťuje velmi vysokou
kvalitu hroznů, která vytváří jedinečná vína s výraznou mineralitou. Bílá vína vinařství Can Ramón mají velmi

dlouhý potenciál zrání díky minerálním vlastnostem.
 

Tento soubor vinic, Clos Lentiscus, má méně než 22 hektarů vinné révy, přičemž každá jednotlivá vinice má
méně než jeden hektar vinné révy. Toto vinařství pěstuje původní odrůdy hroznů Macizo del Garraf, Xarel-lo,
Malvasía de Sitges a Sumoll. Tyto odrůdy vinné révy tvoří 95 % hroznů tohoto vinařství a dalších 5 % těchto

hroznů jsou hrozny Carignan (Samsó) a Tempranillo (Ull de Llebre).
 
 



Blanc Brut Nature
2017

 Odrůda: 
Odrůdy 100% Xarel.lo

 
Typ půdy písčitý vápenec.

Zpracovává se přímým lisováním.
Dekantace probíhá za studena po dobu

36 hodin. Fermentace je spontánní.
Kontroluje se za studena, v 5000

litrových nerezových tancích. Zraje
minimálně 24 měsíců.. 

Alkohol 12,5 %
 
 
 

Odrůda: 
45 % Ull de Llebre, 45 % Sumoll Negre,

10 % Syrah
 
 
 

Rosé Brut Nature
 
 



Alsace Riesling
2020

Tato odrůda hroznů je charakteristická
pro svojí svěží chuť ovoce. To

společně s mineralitou dělá toto víno,
tak skvělé pro párování. 

 
 
 

Alkohol 12,5 %
 

Biodynamické víno
 
 
 
 
 

Albert Maurer Et Fils
Rodinná farma se rozkládá na 16 ha na

kterých se rozkládá okolo 40 parcel. Najdete
nás ve francouzských obcích EICHHOFFEN,

ANDLAU, ITTERSWILLER a EPFIG.
 

Vyrábíme širokou škálu přírodních alsaských
vín. Naše vína mají certifikát EU pro

organická vína. Respektujeme zásady
pěstitelství šetrného k naší krajině a

respektování biodiversity. 
 

Vy tak těžíte z autentických vín z
dochovaných terroirů.

 
Nepoužíváme žádné chemické prostředky na

hubení plevele, žádné chemické hnojivo,
ochrana révy je prováděna pouze šetrnými a

přírodními metodami z bylinek a květin.
 



Bodegas y Viñedos Tritium S. L.

Rioja DOCG, privilegovaná oblast pro pěstování hroznů a výrobu vysoce kvalitních vín se nachází v
severním Španělsku, na obou březích řeky Ebro. Na severu leží Sierra de Cantabria, na jihu Demanda.

Toto je La Rioja: velké údolí mezi dvěma horskými pásmy, které ho chrání. Oblast dále na západ
nazýváme Rioja Alta, centrum Rioja Centre a na dálném východě Rioja Baja.

 
Krajinné tvary pomohly utvářet přirozenou, dokonale definovanou a odlišenou oblast od těch, které ji
obklopují. Na severu leží Sierra de Cantabria, na jihu Demanda a překračující ji ze západu na východ
řeka Ebro. Toto je La Rioja: velké údolí mezi dvěma horskými pásmy, které ho chrání. Oblast dále na

západ nazýváme Rioja Alta, centrum Rioja Centre a na dálném východě Rioja Baja.
 

Vinice se rozléhá na 8 hektarech, kde roste několik různých odrůd ve věku 90 až 113 let. Oproti
většině vinic v oblasti La Rioja zde nikdy nedošlo k záměrnému odstranění kořenů. První se odehrálo v
60. až 70. letech 20. století, aby vinice byly přístupné mechanizované pracovní síle. Druhé se odehrálo
v 80. až 90. letech 20. století s příchodem nadnárodních společností za účelem zvýšení efektivity na

úkor kvality vína.
 

Naše rodina, která zde působí již pátou generaci se však rozhodla zachovat historické vinice. Proto se
nám podařilo zachovat původní révu a biologickou rozmanitost naší půdy. 

 
Tým Tritium tvoří Javier Fernandez, Francisco Rubio a Alejandro Campo, kteří učinili z vinařství a

enologie svůj životní projekt. Jsou zcela oddáni své půdě a svým vínům. 
 
 



TRIRIUM 6 MONTHS

Kvalifikované označení původu:
Rioja

 
Odrůdy:

100% Tempranillo
 

Nadmořská výška:
425 metrů

 
Stupeň alkoholu:

14 %
 

Vinifikace:
Alkoholové kvašení v nerezu s řízenou teplotou a zrání

ve francouzském dubu po dobu 6 měsíců
 

Poznámky k degustaci:
 

BARVA: Intenzivní a lesklá třešňová barva.
 

VZHLED: 4 druhy višní, středně plné tělo.
 

VŮNĚ: Třešně, černé bobule, lékořice, cukrová vata,
jahodový jogurt, balzamiko a mléko.

 
CHUŤ: Tělnaté a husté víno, vyvážená chuť, dobrá

kyselost. Snadno pitelné.
 
 
 

Kvalifikované označení původu:
Rioja

 
Odrůdy:

50 % bílá Garnacha 50 % Viura
 

Nadmořská výška:
425 metrů

 
Stupeň alkoholu:

13 %
 

Vinifikace:
: Alkoholové kvašení z 90% v nerezu, zbylých 10% kvasí

ve francouzském dubovém sudu pomocí techniky
batonage. 

 
Poznámky k degustaci:

 
VZHLED: Světle zelený citron.

 
VŮNĚ: Zelené jablko a ananas, s nádechem hrušek v

sirupu.
 

CHUŤ: S tělem, krémová a citrónová zároveň.

CLASSIC BLANCO
 
 
 


