
Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o.,
Horné predmestie 16, 

900 21 Svätý Jur
Tel.: 02/4497 1442, 

Tel./Fax: 02/6531 4227
e-mail: chowaniec@nextra.sk

www.vinnepivnice.sk

letak obalka 2016.indd   1 4/28/16   5:57 PM

harmónia
párty hala 

ostratice



Naša firma Vínne pivnice Svätý Jur, spol. s r.o.
vznikla v roku 2001 spojením dvoch vinárov.

Petra Chowanieca, známeho na trhu kolekciou
odrodových vín ročníka 2000 a Juraja
Krajčíroviča, vinohradníka a vinára
produkujúceho sudové vína vynikajúcej kvality.
V súčasnosti obidvaja budujeme spoločnú
prevádzku zameranú na výrobu odrodových vín,
s dôrazom na využitie domácej suroviny
zo Svätého Jura. Uvedomujeme si bohatú
históriu vinohradníctva a vinárstva vo Svätom
Jure a naším cieľom je nadviazať na časy,
keď sa Svätojurské víno považovalo
za najlepšie v Uhorsku a kupci ho
rozvážali do mnohých krajín Európy.
Vinohradníctvo a vinárstvo chápeme
nielen ako výrobné odvetvie produkujúce víno.
Za svojou činnosťou vidíme úzky kontakt
s prírodou a náš podiel na tvorbe krajiny okolo
nás. Vyrobené víno je reprezentantom oblasti,
mesta, ľudí, ktorí sa na jeho výrobe podieľali.
Zapája sa tak do vytvárania kultúrneho obrazu
kraja, z ktorého pochádza. Naším cieľom je
vyrábať vína s rodokmeňom,
vína ktoré reprezentujú Svätý Jur,
Malokarpatskú oblasť a celé Slovensko.
Základom kvalitného vína je kvalitná
surovina – hrozno. Ako hovoria starí vinári:  
„Víno sa robí vo vinohrade.“ Nemenej dôležitou
etapou výroby vína je spracovanie hrozna.
Odkalovanie muštu, zakvášanie muštu čistými
kultúrami vínnych kvasiniek, regulovanie teploty
muštu počas kvasenia, šetrné čírenie a krášlenie
vína, to všetko sú kroky, ktoré sú dôležité pre
náš cieľ - vyrobiť lahodné čisté vína s typickou
vôňou a chuťou pre jednotlivé odrody.
Práve takéto vína sa tešia medzi ľuďmi
čoraz väčšej obľube. Pozorne sledujeme chute
a želania konzumentov našich vín
a zohľadňujeme ich v procese výroby vína.
Do akej miery sa nám to darí a bude
dariť, to posúdite najlepšie vy.
Víno vypovedá aj o komunikácii medzi
ľuďmi a prírodou, medzi ľuďmi navzájom.  
Dobre si to uvedomujeme a tešíme sa na vaše
pripomienky a podnety. Bez úzkeho kontaktu
nás, vinárov, s vami, milovníkmi vína,  
nie je možné napĺňať naše ciele.
Dosť bolo rečí. Zdvihnime pohár
a pripime si na zdravie.

Svätojurania sotva udržia víno doma
dlhšie ako cez rok, aby neprišli

zo susedných krajín kupci, ktorí ho skúpia
a odvezú. Často sa opreteky zbiehajú

Moravania, Slezania, Poliaci, Česi, Sasi,
a iní, po ktorých zostane sotva toľko,

koľko ho treba ponechať doma na bežnú
spotrebu a na počastovanie hostí.
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Dunaj
výber z hrozna, suché
Dunaj je slovenský kríženec Muscatu Bouchet 
a Oporta, ktoré boli následne krížené so 
Svätovavrineckým. Dunaj pripomína vína 
južanského typu. Je tmavočervenej farby, plné 
ovocných tónov, harmonické. Ležaním vo fľaši 
získava na elegancii a vyniká zušľachtenými 
čokoládovými tónmi.

Merlot
akostné značkové víno Camelot, suché
Víno má tmavo rubínovú farbu. Vonia ako 
sladkastý kompót z prezretých čerešní a sliviek. 
Chuť je hebká, vláčna s príjemným dojmom plnosti. 

Alibernet
neskorý zber, suché
Víno má tmavo rubínovú farbu. 
Vonia ako kompót z prezretých čerešní 
a sliviek. Chuť je hebká, vláčna s príjemným 
dojmom plnosti. 

André
neskorý zber, suché
Táto odroda bola vyšľachtená na Morave ako
kríženec odrôd Frankovka modrá 
a Svätovavrinecké. Víno intenzívnej farby zrelo 
v dubových sudoch. Vôňa zrelých višní a vanilky. 
Chuť je korenistá s príjemne kávovými a slivkovými 
tónmi. 

Slamový Rizling vlašský
Zdravé vysušené hrozno malo pri lisovaní 
cukornatosť 40 ČSN. Víno je koncentrátom 
hroznových chutí vo víne.
 Je zlatisto medovej farby. Má intenzívnu vôňu 
hroznového lekváru. V chuti je sladké s vysokým 
obsahom hroznového cukru, sviežich kyselín a plné 
ovocných tónov.

Slamový Alibernet
Zdravé vysušené hrozno malo pri lisovaní 
cukornatosť 42 ČSN. Víno je koncentrátom 
hroznových chutí vo víne. Má rubínovú farbu. 
Má intenzívnu vôňu červeného ovocia 
s orechovými tónmi. V chuti je sladké s vysokým 
obsahom hroznového cukru, sviežich kyselín a plné 
ovocných tónov.

Sauvignon
neskorý zber, suché
Víno s jemnou odrodovou vôňou zrelých 
egrešov. V chuti s tónmi dozrievajúcich bielych 
ríbezlí, so sviežou kyselinou a zvádzajúcou, 
jemne korenistou ovocnou dochuťou. 
Odporúčame podávať k morským špecialitám aj 
sladkovodným rybám

Rivaner 2020
Sýtené víno, polosuché
Svieže, voňavé víno s jemným pretlakom CO2 
vzniklo z mladých vín Muller Thurgau a Muškát 
moravský. Odporúčame na letné dni k ľahkým 
jedlám zo zeleniny, hydiny a tvrdých syrov.

Pink Panter frizzante
sýtené, perlivé víno, ružové, polosladké
Svieže, voňavé víno s jemným pretlakom CO2 
vzniklo z mladých ružových vín zo Svätého Jura. 
Odporúčame na letné dni k ľahkým jedlám zo 
zeleniny, hydiny a tvrdých syrov. 

Veltlínske zelené
akostné, suché
Vôňa vína je ľahko ovocná, podfarbená 
podmanivými tónmi kvetov ľalie a jemného 
muškátu. Chuť pripomína zrelú hrušku,  
s nežnými kyselinami a dochuťou 
obohatenou o vyzývavú mandľovú plnosť.

Chardonnay
akostné víno, suché
Chardonnay sa rozšírilo z Burgundska a dnes patrí 
celosvetovo medzi najpopulárnejšie odrody. Víno 
má jemný buket medu a citrusov. Ovocnú chuť 
dopĺňajú orieškové tóny. Doporučujeme podávať 
k vyprážaným morčacím prsiam, k bravčovým 
medailónom so smotanovou omáčkou, k tvrdým 
syrom, ale aj k syrom s bielou plesňou. 

Irsai Oliver
akostné víno, suché
Víno má typickú muškátovú arómu pripomínajúcu 
bazový kvet. V chuti je lahodné a jemne korenisté. 
Doporučujeme k rybám, hydine, syrom, zelenine 
a ľahkým dezertom.



Tramín červený
neskorý zber, suché
Vôňa bielej ruže, liči, muškátu a guľatá, 
medovo korenistá chuť, vytvárajú charakter 
tohto vína. Odporúčame podávať k pečenej 
hydine, bravčovým medailónom, ale aj na 
posedenie s priateľmi.

Pesecká leanka
akostné, polosladké
Táto odroda bola vyšľachtená na začiatku 
20. storočia v Rumunsku. Pesecká leanka je 
jeho slovenskou prezývkou. Víno má jemnú 
kvetinovo-ovocnú vôňu. Aróma sa prenáša 
aj do chuti. Svieže, jemné, sladkasté víno 
s ovocnými tónmi pripomínajúcimi marhule. 
Doporučujeme ku grilovanému kurčaťu, 
tvrdým syrom, zapekanej zelenine. 

Pálava
neskorý zber, polosuché
Pálava vznikla na Morave krížením Tramínu 
červeného a Mülleru Thurgau. Vôňa je plná 
tropického ovocia, muškátu a sladkej vanilky. 
Chuť Vás očarí harmóniou kyselín s korenisto 
medovými tónmi a vláčnou mäkkou dochuťou. 

Rosé Cabernet sauvignon
neskorý zber, polosuché
Jemná ružová farba navodzuje atmosféru 
mladosti a životnej dynamiky. Vôňa sladkých 
lesných jahôd a čiernej ríbezle je intenzívna 
a príjemná. Chuť je šťavnatá, ovocná, po 
lesných jahodách s žihľavovým lemom. Víno je 
romantické, ale zároveň má čertíkov v očiach.
Odporúčame na chvíle plné fantázie.

Rosé Alibernet
akostné, polosladké
Sýta ružová farba navodzuje atmosféru 
plnosti. Vôňa pripomína lesné plody malín 
a a čučoriedok, je intenzívna, svieža 
a príjemná. Chuť je šťavnatá, ovocná, sladká, 
pripomínajúca zmes drobného lesného ovocia. 
Víno je romantické, ale zároveň má čertíkov 
v očiach.

Cabernet sauvignon
akostné víno, suché
Víno má podmanivú vôňu lesného drobného 
ovocia. V chuti vystupuje štruktúra vlastných 
trieslovín a chuť po čiernom ríbezlí

Frankovka modrá -klaret
akostné, polosladké
Klaret je biele víno vyrobené z modrých odrôd. 
Náš má jemne ružovú farbu. Lisovali sme 
celé hrozno a odobrali sme len počiatočnú 
vylisovanú šťavu. Víno má jemnú vôňu jahôd 
a príjemnú sladkastú ovocnú chuť s medovým 
záverom. Odporúčame k rybám, tvrdým syrom, 
zeleninovým šalátom a ľahkým úpravám 
hydiny. 

Rizling rýnsky
neskorý zber, suché
Rizling rýnsky je víno kráľov s nemeckým 
pôvodom. Má sviežu arómu s ľahkými tónmi 
broskýň a lipového kvetu. Jemné kyseliny 
sú v chuti doplnené tónmi agátového medu. 
Vyzrievaním vznikajú orieškové a korenisté 
tóny. Doporučujeme k rybám, hydine, syrom, 
zelenine a ľahkým dezertom. 

Rulandské biele
neskorý zber, suché, sur lie
Po dokvasení víno ležalo na jemných kaloch 
a bolo s nimi niekoľko týždňov pravidelne 
premiešané. Získalo tým vláčnejšiu a bohatšiu 
štruktúru chuti. Má kvetinové vône s tónmi 
biskvitu. Chuť je plná, s tónmi žltého melónu, 
hrušky, s jemnou chlebovinkou. Dozrievaním 
víno nadobúda medové tóny.

Rizling vlašský
neskorý zber, suché
Víno charakterizuje jemná vôňa lipového medu 
a kvetov viniča. Chuť je svieža a harmonická 
s tónmi vlašských orechov, klinčekov a žltého 
ovocia, najmä žltého melónu. 
Doporučujeme k obloženým chlebíčkom, 
paštékam, bravčovému rezňu a rybám. 

Veltlínske zelené
neskorý zber, suché
Vôňa vína je ovocná, podfarbená podmanivými 
tónmi kvetov ľalie a jemného muškátu. Chuť 
pripomína zrelú hrušku, s nežnými kyselinami 
a dochuťou obohatenou o vyzývavú mandľovú 
plnosť. Odporúčame k pečenému kuraťu, 
bravčovým medailónom, zeleninovým šalátom, 
tvrdým syrom. 

Müller Thurgau
neskorý zber, polosuché 
Pri pestovaní redukujeme počet strapcov na 
koreni. Odmenou je víno plné vôní a chutí 
pripomínajúce rozkvitnutý ovocný sad, 
zrelé hrozno a lesný med. Doporučujeme 
k bravčovému mäsu, hydine, syrom, zelenine 
a ľahkým dezertom.


