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4. Co je na etiket ě vína, jehož hrozny byly napadeny Botrytis Cinera?
x x sauternes
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x řízný burčák
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x USA
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x Cabernet Franc x Zweigeltrebe

15.
x pozvolný přístup kyslíku

16.
x x sur lie

Modrý Portugal x Rulandské modré André x Irsai Oliver

Jak se říká promíchávání vína na kalech?

Medea a Mery Medea a Tristar

Který stát spot řebuje nejvíce vína?
Česká republika Francie

Na který den p řipadá Den otev řených sklep ů v Pavlov ě?
na 18.11. 2017 na 25.11. 2017

Které dv ě odrůdy byly zapsány do Státní odr ůdové knihy v roce 2015?

chablis

Z čeho je vyk řížena odr ůda Agni?

z 1851 z 1871

Co nám vznikne p ři dlouhé maceraci bílých hrozn ů ve víně?

V seriálu Vina ři mluvili o tzv. ose čkování. Jakou proceduru tím moravák myslí?

batonáž asembláž

Co je mikrooxidace?
vada vína způsobená oxidací víno v malém objemu

nově vykřížená odrůda víno z bílých a modrých hroznů

V roce 2012, kdy vzniklo VOC Pálava, již n ěkterá VOC existovala. Kolik jich bylo?
1 3

ze štýrského

mléko starců oranžové víno

z mikulovského

výběr z cibéb

Ve kterém roce vyho řel hrad Maidenburg?

Vína Materle jsou z vini čné trat ě „U Božích muk“.  Z jakého ná řečí Materle pochází?

Ze kterého roku je historický vina řský lis na ulici Gajdošova v Pavlov ě?

Test pro akci " Vina řská stezka 2017"

Co je ryšák?

Místo jaké odr ůdy začal Georgios Ilias vysazovat Ryzlink rýnský, Merlot a Pinot Noir?

Pálava Tramín červený

1744 1754

Kolik sazenic Hibernalu jsme letos vysadili kolem p arkovišt ě Apartmán ů U Venuše?


