
V každom dni je niečo magic-
ké. Možno ste sa nad tým nikdy
nezamysleli, ale som presvedčený,
že je to tak. Na niektorú každo-
dennú mágiu sme si už tak zvykli,
že nám ani nenapadne sa nad ňou
hlbšie zamýšľať. Respektíve mnohé
takmer zázračné veci alebo vymo-
ženosti si ani neuvedomujeme.
Napríklad taká elektrina. Používa-
me ju denne a predsa mágiu alebo,
ak chcete, zázrak jej vzniku a fun-
govania doposiaľ nikto zrozumi-
teľne nevysvetlil. Existuje však
mágia, ktorá má síce v sebe dávku
tajomnosti, ale zakaždým vo vás
vyvolá príjemné pocity a očakáva-
nia. Ja som sa s takouto mágiou
nedávno stretol a bolo to stretnu-
tie viac ako príjemné. Mágia času.
Čas a mágia jeho pôsobenia
v súvislosti s cognacom je onou
esenciou dokonalosti, ktorá sa
pretaví do výrobku, ktorého zrod
som precítil pri návšteve Cognacu.
Nechajte sa inšpirovať a dovoľte
tejto mágii pôsobiť na vás. Verte
mi, stojí to za to.
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Pozorní čitatelia si iste všimli ‘opačné
garde’ v titulku tohto príspevku v porovna-
ní s úvodným číslom Testum News. Nie je
to chyba, je to zámer. Vzdelávanie je totiž
nosnou činnosťou agentúry. Testum má
v svojom záhlaví výrok ‘marketingová
a vzdelávacia agentúra’, pod čím si každý
oslovený môže predstaviť niečo úplne
odlišné, než je skutočné zameranie agen-
túry. Ako to teda vlastne je?

Agentúra vznikla z dôvodu vydania Encyklopédie
Cognacu, pričom od zrodu tejto myšlienky bolo jasné, že sa
ide o špecifický marketingový počin pre cognac ako 
kategóriu nápoja, spojený s výrazným edukatívnym akcen-
tom. V čoraz dravšom prostredí trhu je každá vzletná myš-
lienka, nepodporujúca konkrétny produkt, akoby vopred
odsúdená na zánik. I napriek tomuto poznaniu, alebo
práve preto, vzniká agentúra, ktorá sa postavila nad celý
ten trhový boj a ponúka zjednocujúci motív – cognac ako
kategóriu alebo, ak chcete, druh nápoja.

Cognac ako nápoj kráľov a kráľ nápojov.
Každý kráľ sa však obklopuje spoločenstvom svojich

poddaných, resp. oddaných služobníkov, a preto ten
náš kráľ – jeho veličenstvo cognac – si takúto
komunitu musí, obrazne povedané, vytvoriť na
svoj obraz. No a prípravu oddaných slu-
žobníkov si zobrala na starosť agen-
túra Testum. Agentúra, ktorá
vychová pre kráľa dôstoj-
ných dvoranov a títo
budú šíriť kráľovo
dobré meno
n i e l e n

v jeho
kráľovstve,

ale i vo všetkých
kráľovstvách široko

ďaleko.   

Vychovajme trh – výrobcu, obchodníka i spotrebi-
teľa - a naučme ich rozlišovať tú prepestrú paletu vôní,
chutí, vzhľadov a neviem ešte akých vnemov, a následne
veľkodušne otvorme arénu pre bojovníkov na poli marke-
tingu. Takže – výchova a vzdelávanie nadovšetko, a preto
sme tu.

Testum ponúkne školenia, kurzy, tréningy, prezentá-
cie a zdokonaľovacie akcie hlavne pre kategóriu Cognac,
následne Káva a v tesnom závese (alebo takmer súčasne)
sa povenujeme perlivému pokušeniu – Champagne. 
Lektormi a sprievodcami vám budú uznávaní i menej
známi odborníci, znalci a zberatelia, ale najmä samotní
výrobcovia, ktorí sú nepochybne tí najpovolanejší, aby nás
niečo o tom svojom rodinnom striebre naučili.

Základom činnosti agentúry Testum bude systema-
tický zber informácií o všetkých výrobkoch v už spomína-
ných kategóriách. Následne budeme informácie
triediť, spracovávať a pravidelne vám ich prinášať na
stránkach nášho spravodaja. Je pochopiteľné, že takýto
obrovský sumár informácií nemôže zhromaždiť jednotlivec,
ani malý tím spolupracovníkov, a preto je Testum otvorený
všetkým zanietencom a nadšencom kvalitných produktov
spríjemňujúcich naše každodenné putovanie za úspechom,
šťastím a spokojnosťou. Partneri agentúry sú de facto 
spolutvorcovia a spoluautori jedinečnej Encyklopédie
Cognacu a pre nás bude potešením spolupracovať 
s každým milovníkom cognacu, ktorý prejaví o projekt 
skutočný záujem.

Na stránkach Testum News sa s vami o všetky
takto zhromaždené a získané informácie a poznatky

radi podelíme. Partneri agentúry nezostanú nepo-
znaní, postupne vám ich predstavíme v nasledujú-
cich vydaniach spravodaja.

Čaká nás vzrušujúca cesta za poznaním,
cesta k osobnostnému rastu, ku ktorému dospeje-

me realizáciou spoločného záujmu v prostredí, evoku-
júcom pohodu, pokoj a v atmosfére presiaknutej duchov-
nom. 

Vitajte teda v agentúre - škole Testum a jej triedach
Cognac Embassy, Coffee Planet a Champagne Avantgarde.
Vitajte v netradičnej škole, kde pôžitky života nie sú 
zakázané, ale naopak – sú hlavným vyučovacím predme-
tom.
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Július Rezeš

Pôsobí v štatutárnych orgánoch spoločností zaobe-
rajúcich sa prenájmom nehnuteľností, obchodnou činnos-
ťou a prevádzkovaním hotelov.

Predseda predstavenstva spoločnosti Interhouse, a. s.
Košice, ktorá prevádzkuje hotel Slovan v Košiciach a Hotel
Grand v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Oba hotely
prešli v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou uby-
tovacej časti a odbytových priestorov. Zmienené rekon-
štrukcie spolu so zvýšením štandardu a rozsahu poskytova-
ných služieb v oboch hoteloch dali predpoklad na ich pre-
klasifikovanie do kategórie štvorhviezdičkových zariadení.

Július Rezeš sa zoznámil s projektom Testum v júni
tohto roku a od prvého stretnutia prejavil živý záujem
o bližšie informácie a formu podpory projektu. Vzhľadom
k jeho profesionálnemu pôsobeniu, v ktorom dominuje
hoteliérstvo, bol jeho vstup do radov partnerov agentúry
prirodzený. Nás úprimne teší záujem a podpora osobnosti
stojacej na čele firmy, ktorá prevádzkuje hotely s najvyšší-
mi ambíciami v oblasti kvality poskytovaných služieb 
na vysokej profesionálnej úrovni. 

Rastislav Čižmár

Dynamický mladý muž s rozličnými aktivitami
a obchodnými kontaktmi na Sovensku i v zahraničí. Čo sa
týka záujmov, pravdupovediac, ťažko nájsť oblasť spríjem-
ňujúcu ľudský život, do ktorej by nezabŕdol. Či už sú to 
kvalitné automobily a iná technika nielen približovacia,
športové aktivity vrátane dnes módneho golfu, cestovanie
a spoznávanie nových miest na mape sveta.

Jeho veľkou vášňou je gastronómia, ktorú dnes
označujeme pojmom zážitková, t. j. kde to nie je len o zasý-
tení, ale aj o kvalite stolovania, kvalitných nápojoch
a v neposlednom rade o čoraz populárnejšom pokušení na
záver – cigarách. V cigarách sa skutočne vyzná a veríme, že
čoskoro sa s nami podelí o informácie a názory na tento
dymiaci pôžitok.

Projekt Testum ho oslovil od samého začiatku a jeho
vstup medzi partnerov a podpora aktivít agentúry boli len
otázkou času. 

Už od vzniku projektu Testum bolo jasné, že ide o aktivity, ktoré presahujú hranice 
Slovenska a potvrdzuje sa to pri každom jednaní so spoločnosťami vyrábajúcimi cognac.
Rozsah prác na encyklopédii cognacu je taký veľký, že to bude práca tímová, pri ktorej sa
formou partnerstva zapoja do projektu znalci nápojov a nadšenci tejto veľkej myšlienky.  

Každý projekt je životaschopný tak, ako sú životaschopní jeho partneri a podporova-
telia. Na tomto mieste teda pokračujeme v predstavovaní partnerov, ktorí sa do projektu
zapojili a aktívne ho podporujú.
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Keď sa povie „škola“, prvé, čo sa nám vynorí v pamäti, je asi budova
školy, do ktorej sme vstúpili ako prváci. Nesmelí, s očakávaniami, mnoho-
krát s obavami, čo nás tam čaká a neminie. Testum a jej Cognac Academy
chce byť školou pre všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli vzdelávať v predmetoch
spríjemňujúcich nám každodenné putovanie na tomto svete.  

Vitajte v škole cognacu a iných príjemností. Prejdite v tichosti jej
priestormi, vstúpte do každej triedy a nechajte sa inšpirovať vaším obľúbe-
ným predmetom.

Na úvod niečo malé, nenápadné, len tak vás navnadiť. Inšpirovať. Tak
sme sa rozhodli. Privítajú vás tisícky miniatúrnych fľaštičiek cognacu rôz-
nych značiek, tvarov, veľkostí, kvalít. Jednoducho – minisvet cognacu.
Alebo výstižnejšie – predizba veľkolepej auly cognacu.
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Máte chuť na kávu?
V poriadku, ale u nás, prosím,
zabudnite na presso malé, presso
veľké, viedenskú, tureckú a neviem ešte
akú, a pritom všetky jednej značky. Planéta kávy je očarujúca
a toto čaro si podmaní každého. Prebrázdime všetky oblasti tejto
praženej planéty a prinesieme vám jej extrakty vo vyhriatej šálke
kávy presne podľa vašej chuti. Ukončite nástup, výlet za kávou sa
začína.

Nechajte na seba pôsobiť
ďalší z výrazných francúzskych
vplyvov. Champagne – rovnako
jedinečná oblasť ako Cognac, avšak
pokračovanie výroby vína sa ubralo
úplne iným smerom. Poďte sa s nami pozrieť, kam dorazíme, keď
sa tým smerom pustíme. Bude to vzrušujúce putovanie rovnako,
ako je vzrušujúci produkt tohto kraja. Takže – Bon Voyage!

Vitajte v Aule Cognac Academy. Tu budú znieť koncerty obrích čiaš, tu sa bude valiť
riava života umocnená v eau-de-vie v jej najušľachtilejšej podobe – v cognacu. Na tejto
posvätnej pôde privítame učencov i praktikov z oblasti rovnakého mena. Nájdite si, pro-
sím, svoje miesto a nechajte sa uniesť mágiou prírody, ľudského umu a tvrdej práce,
zasluhujúcej si našu najhlbšiu úctu. Tu budete dekorovaní diplomom i medailou, tu
budete pasovaní za znalcov vecí výnimočných. Tu je vaša druhá Alma Mater.
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a ceste za poznaním cognacu sa iste vynorí množ-
stvo otázok a my sa pokúsime dať na všetky
vyčerpávajúce odpovede. Budeme sa postupne
venovať oblasti Cognac, mestu a podrobnejšie

všetkým detailom výroby tohto čarovného nápoja. Na
úvod sme vybrali esenciu otázok, ktoré si asi položí
väčšina z terajších alebo budúcich konzumentov a tu sú
odpovede.

Čo je cognac?
To sú v skutočnosti tri otázky v jednej. Cognac je

malá, presne určená oblasť na západnom pobreží Francúz-
ska, vinúca sa v podstate od La Rochelle nadol k ústiu rieky
Gironde.

Cognac je tiež hlavné mesto oblasti a leží približne
v jeho geografickom strede. A, samozrejme, cognac je
i názov jedného z najlepších destilátov na svete.

Musí sa cognac vyrábať v oblasti Cognac?
Áno. Cognac sa musí vyrábať z presne určených

odrôd viniča a následne vína, dopestovaného výhradne
v šiestich okresoch oblasti: Grande Champagne, Petite
Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois a Bois Ordi-
naires. Musí sa destilovať v tradičnom prístroji typu „Charen-

tais“ a nechať ležať minimálne dva roky
v oblasti vymedzenej francúzsky-

mi zákonmi už od začiatku
minulého storočia.

Je cognac
brandy?

Každý cognac
je brandy...  Ale nie
každé brandy je
cognac.

Aký je rozdiel medzi brandy a cognacom?
Názov „brandy“ sa skôr vzťahuje k procesu ako 

k nápoju. Pochádza z holandského „brandewijn“ alebo
„burnt wine“.  Všeobecne - akýkoľvek alkohol vyrábaný
fermentáciou a následnou destiláciou ovocia alebo šťavy
z ktorejkoľvek oblasti sveta sa môže nazývať „brandy“.

Na druhej strane cognac sa môže vyrábať len z hroz-
nového vína. Môže pochádzať jedine z vymedzenej oblasti
Cognac a na na rozdiel od iných „hroznových brandy“ sa
destiluje dvakrát, aby získal jemnosť a intenzitu chutí
a aróm typických pre cognac. Existujú prísne pravidlá,
zabezpečujúce destiláciu tak, aby skončila pred 1. aprílom
v roku, nasledujúcom po zbere hrozna.

Má cognac ročníky podobne ako víno?
Áno, ale nereprezentujú kvalitu cognacu. Výroba roč-

níkových cognacov bola upravená až v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia. Cognac určený na ročník, sa
ihneď po destilácii uloží v špeciálnej pivnici s dvoma zám-
kami. Kľúč od jedného zámku si ponecháva majiteľ a kľúč
od druhého je uložený v BNIC (Bureau Nationale Interpro-
fessionnel du Cognac - apelačný orgán).

V skutočnosti sú všetky veľké značky cognacu kom-
plexnou zmesou niekedy až 200 druhov rozličných cogna-
cov rôzneho veku a často z rôznych produkčných oblastí.

Zreje cognac vo fľaši podobne ako víno?
Hneď po druhej destilácii sa surový cognac umiest-

ňuje do sudov, vyrobených z dubov z oblasti Limousin
alebo Troncais. Tu zreje niekedy až dlhé desiatky rokov.
Potom sa cognac skladuje vo veľkých sklenených fľašiach
(demižónoch), kde zrenie nepokračuje, až pokiaľ sa cognac
nestane súčasťou zmesi. Prirodzene, cognac - podobne ako
ostatné druhy liehovín - nezreje vo fľaši.

Prečo sa mieša cognac z rôznych okresov?
Každý z okresov je definovaný typom pôdy a krajiny,

ktorá dáva svoju individuálnu pečať cognacu, ktorý sa tam
vyrába. Tradične sa vytvárajú veľké značky cognacu výbe-
rom najlepších vlastností z každého okresu a tým sa získa-
va harmónia chuti a arómy. Je skutočne len veľmi málo
„single cru“ cognacov (z jedného okresu), ktoré sa vyrábajú
z vína, vyrobeného len v jednom okrese a môžu byť 
vysoko hodnotené. V súčasnosti sa však objavuje niekoľko
zaujímavých kolekcií single cru cognacov.
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Už dlhé stáročia je
koňak v srdci histórie Fran-
cúzska a v srdciach mnohých
rodín. Viaceré generácie si
odovzdávali z otca na syna
poklady ich dlhoročných skúse-
ností a tisíce malých tajomstiev,
ktoré definitívne povýšili výrobu
koňaku z remesla na umenie.

Ako plynul čas, tradície sa obohacovali
o najnovšie poznatky. Zavádzaním moderných
techník, spojených s dynamickým a pokračujú-
cim hľadaním nových trhov, sa minulosť a súčas-
nosť zjednotili.

I napriek tomu hlavné zásady zostali také isté ako 
u ich predkov: miešaním eau-de-vie z Charente v zlatej har-
mónii s výrobkami z rôznych lokalít a ročníkov zvýrazniť
najjemnejšie vône a tým vytvoriť koňak vynikajúcej kvality.

Vo vlhkom šere pivníc, sčernetých plesňami žijúcimi 
z výparov liehu, sa odohráva záhada dozrievania koňaku
sezónu čo sezónu, rok čo rok.

Tá číra, bezfarebná eau-de-vie, vychádzajúca z desti-
lácie spolu s jemnou vôňou zovretého vína musí zostarnúť,
dospieť, dozrieť; musí jej byť dovolené rozvinúť svoje vro-
dené kvality. Tento proces dozrievania starnutím sa usku-
točňuje len v sudoch, ktoré majú dlahy naštiepané zo srdca
storočných dubov z lesov Limousine alebo Troncais
v strednom Francúzsku. Drevo a koňak sa tým intímne
zbližujú, drevo ponúkajúce svoj tanín, brandy vdychujúc
akoby život do pórovitého povrchu dreva. Koňak po troche
naberá zlatojantárovú farbu, jeho aróma sa obohacuje
množstvom neopísateľných nuansí.

V procese starnutia sa znižuje obsah alkoholu a vypa-
rovaním sa stráca i časť obsahu: vyparovanie, ktoré je také
dôležité pre zlepšenie koňaku, sa najpoetickejšie označuje
ako „anjelský podiel“, slúži ako potrava pre pliesne, ktoré
začierňujú steny a stropy pivníc a rozširujú sa v Paradise,
kde sú uložené najstaršie koňaky. 

Takto sa počas generácií mladá eau-de-vie pripája
k ich posvätnej trpezlivosti v tomto pokojnom útočisku,
v polozabudnutí, postupne pohlcujúcom zásoby zrejúceho
moku do rozsahu, v ktorom sa zbavujeme značného množ-
stva rozdielnych kvalít, každej z nich originálnej a unikátnej. 

Od lisu až po plniacu linku je táto premena dlhým
a jemným procesom. Rešpektujúc pravidlá starého  remes-
la človek stvoril koňak a, úprimne povedané, v tomto
ohľade vykonáva jednu z pokojnejších profesií na svete. 

Všetko začína s prvými zlatými a červenohnedými
odtieňmi jesene. Po celom regióne Charente sa plnia koše
zberačov hrozna strapcami bieleho viniča, ktorého základ-
né odrody nesú mená Ugni Blanc, Folle Blanche a Colom-
bard. Od srdca regiónu Champagne okolo mesta Cognac až
po pobrežné ostrovy Atlantiku len šesť oblastí - crus má
právo vyrábať koňak. Sú zatriedené podľa dôležitosti
nezmenenej od 18. storočia: Champagne (Grande a Petite)
na čele zoznamu, najjemnejšie a najštýlovejšie, kvetinová

Borderies v strede a potom nasledujú rôzne Bois, menej
charakteristické a nie tak prepracované.

Onedlho po zbere sa získané biele víno destiluje
v tradičných Charente - prístrojoch prastarou dvojitou des-
tiláciou v dvoch fázach: len stredná časť z prvej destilácie
sa uchováva pre druhú časť a tu sa znovu oddeľuje prvý
a posledný výstup na ďalšiu destiláciu a stáča sa len stred,
ktorý predkovia výrobcov označili ako ohnivá „duša“ vína.

Nasledujúca úloha je nechať potom tieto mladé
a prchké koňaky zrieť v optimálnych podmienkach, dospieť
v plynúcom čase, ktorý jediný vie, ako sa snúbi bezfarebný
koňak so staručkým dubom. Musíme sa naučiť čakať na
správny čas a pritom starostlivo sledovať rozličné stupne
zrelosti koňaku. Potom prichádza čas na miešanie, kedy
Master Blender musí uplatniť  svoj talent, zručnosť a znalos-
ti zozbierané zo skúseností celých generácií v záujme nájsť
rozumný výber z eau-de-vie z rozličných lokalít a rôznych
zberov, harmonicky ich kombinovať do zvýšenej prírodnej
arómy koňaku a uspokojiť tak požiadavky konzumentov.

Takto získané zmesi sa potom vracajú ešte raz do svo-
jich prístavov dubových sudov, tu spočívajú často mnoho
rokov, no diskrétne sú sledované vo svojom vývoji.

Až príde deň, keď koňak musí
opustiť pokojné ticho storoč-
ných pivníc, aby pokračoval
cez rozličné filtračné
a plniace zariadenia
modernej výroby.

Záverom - tento
skvelý  chef-d´ouvre,
vyrábaný otcom pre
syna s láskavou sta-
rostlivosťou a poko-
jom v srdci Charen-
te, opúšťa sklady 
a poskytuje čoraz
väčší pôžitok
znalcom na
celom svete.

Santé,
p r i a t e l i a
cognacu!
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Grande Champagne - Premier Grand Cru

Srdce oblasti Cognac – Grande Champagne a jej
centrum Segonzac - je to miesto, kde sa rodí znamenitý
Cognac Frapin. Poodhalíme vám niektoré z jeho

tajomstiev, podáme niekoľko údajov a vyprovokujeme 
vás k degustácii. Nebudete banovať.

Panstvo Frapin sa rozprestiera na celkovej ploche 800
hektárov. Z toho až 200 hektárov tvorí územie, na ktorom
sa pestuje výlučne jedna odroda viniča – Ugni Blanc. Je to
v súčasnosti najrozšírenejšia odroda a nahradila v minulos-
ti dominantne používanú Folle Blanche a Colombard.
V oblasti Grande Champagne, kde vinice vo vlastníctve
súkromných vinárov prevažne dosahujú rozlohu približne
12 hektárov, predstavuje toto územie najväčší súkromný
vinohrad. 

Plocha 145 hektárov, na ktorej sú vyberané priesady
vysádzané, sa tiahne od Chateau de Fontipont priamo až
k liehovaru, kde sa cognac Frapin Grande Champagne
vyrába a následne aj dlhé roky dozrieva. Liehovar leží na
pomedzí Chateau de Fontipont a mesta Segonzac (centra
oblasti), ktoré je zároveň aj domovom rodiny Frapin, rov-
nako ako sídlom spoločnosti.

Na rozdiel od iných druhov cognacu, ktoré najčas-
tejšie nesú meno svojho predajcu, je FRAPIN
označením produktov, vyrobených výhradne
z plodov svojich vlastných viníc – najväčších
v Premier Grand Cru, prvej spomedzi oblastí
regiónu Cognac. 

Práve v tejto oblasti sa totiž dorába ten

najúžasnejší, najjemnejší i najčírejší cognac, ktorý v sebe
skrýva nebývalý buket, a ktorý jediný je tým lepší, čím je
starší. Spoločnosť FRAPIN ako každý miestny majiteľ pôdy,
vedomý si svojich povinností, využíva iba také techniky
pestovania vínnej révy a zažehnávania jej chorôb, ktoré
neškodia nielen zvieratám, ale i rastlinám a, samozrejme,
tiež nastávajúcim príznačným vlastnostiam budúceho
cognac-u. 

Každý výrobca má svoje vlastné zásady a postupy,
ktoré si úzkostlivo stráži a ktorých dodržiavanie je akýmsi
vnútorným zákonom. Politika spoločnosti FRAPIN pozostá-
va z niekoľkých zvláštností: 

Vinič – Už spomínaná odroda Ugni Blanc je známa
svojimi organoleptickými vlastnosťami – buketom a vôňou,
ktoré sa neskôr koncentrujú počas procesu destilácie. 

Pôda – Vápencová pôda udržiava v lete vlhkosť
a pomáha tak rozvíjať všetky kvality viniča, následne vína
a nakoniec destilátu. Grande Champagne vďačí za označe-
nie Premier Grand Cru práve špecifickému zloženiu pôdy.

Prírodné hnojivo – Na tieto účely sa využíva jedine
ovčí trus rastlinného pôvodu, aby sa tak zachovala rovno-
váha živín počas celého vegetačného obdobia viniča. Fra-
pin vykonáva pravidelné rozbory zeminy a listov a na
základe týchto rozborov sa vykonáva postrek, ktorý obo-
hacuje vinič o nevyhnutnú nerastnú zložku. 

Drvenie vetiev – Po tom, ako sa vinič v zime prerezá-
va, sú jeho odrezky rozdrvené a rozsypané vôkol koreňov.
Táto čistá prírodná výživa pokrýva až polovicu organických
nárokov vínnej révy. 

Víno – Sotva 10 % objemu plodov viniča – hrozna
slúži na výrobu cognacu. Zvyšných 90 % sa vracia na konci
zimnej sezóny späť do viníc a poskytuje tak zemi predo-
všetkým minerály a stopové prvky.

FRAPIN je výzvou: úcta k tradíciám a rešpekt pred
pokrokom otvárajú bránu budúcnosti.

Hrozno, vypestované v týchto unikátnych viniciach,
sa zberá v čase, keď plody dosahujú ideálny stupeň zre-
losti. Pri zbere (vendanges) sú strapce hrozna nanajvýš

šetrne oddeľované od rastlín a okamžite pre-
pravované na malých vozíkoch. Každý náklad
sa dôkladne odváži, pričom sa súčasne zisťu-
je aj obsah cukru. V lise sa hrozno zbavuje
stoniek a kožiek a získava sa z neho čistá
šťava. 
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Od chvíle, keď sa hrozno ešte len zbieralo, až do
momentu, keď je šťava už pripravená na proces kvasenia,
uplynuli sotva 2 až 3 hodiny. Tento čas je mimoriadne
dôležitý, lebo v čase zberu je akútne nebezpečenstvo neže-
lanej oxidácie.

Frapin je miestom, kde sa snúbi tradičná skúsenosť 
a zručnosť s technologickým progresom. Vďaka hydraulic-
kým lisom prebieha lisovanie nezvyčajne hladko a dyna-
micky. Čistá hroznová šťava so všetkými svojimi pôvodný-
mi vlastnosťami ďalej kvasí až do okamihu, v ktorom sa
premieňa na pravé, nefalšované charentské víno. 

Víno sa po procese fermentácie nefiltruje, preto si
jeho buket zachováva svoj osobitý ovocný nádych.
Vďaka odborným znalostiam liehovarníkov spoločnosti
FRAPIN, a tiež vďaka časom overenej metóde dvojitej
destilácie, sa potom víno zázračne mení na výnimočný
destilát, z ktorého sa následne rodí cognac nenapodobi-
teľnej kvality. 

Víno sa destiluje spolu s usadeninami podľa originál-
neho rodinného receptu, ktorý sa dedí z generácie na
generáciu. Od tohto postupu však niektorí výrobcovia
v súčasnosti stále viac a viac upúšťajú, a to hlavne kvôli
riziku, že zohriate zvyšky usadenín môžu cognacu dodávať
chuť spáleniny.

Kľúčovú úlohu pri výrobe toho najkvalitnejšieho
cognacu Grande Champagne zohrávajú štyri tradičné
medené destilačné prístroje typu Charentais. Víno sa
zahrieva vo vnútri 2 500-litrového kotla. Odparovaný alko-
hol sa hromadí v hlavici destilačného prístroja. Pretláča sa

„labutím krkom“ a kondenzuje v špirále, ktorá sa vinie
vnútri obrovského chladiaceho zariadenia so studenou
vodou. Výsledkom tohto procesu je mierne zakalený prvot-
ný destilát brouillis s obsahom alkoholu zhruba 28 %,
ktorý podlieha opätovnej destilácii, nazývanej tiež bonne
chauffe. Keďže je kvalita prvoradým záujmom spoločnosti
FRAPIN, počiatočný, ako aj konečný produkt destilácie sa
vyraďujú, znehodnocujú. Iba čistý destilát,
výsledok fázy bonne chauffe, môže ďalej zrieť
do harmonického nápoja. 

Roger Livet, majster liehovarník spoloč-
nosti FRAPIN, svoje schopnosti využíva v prvom
rade na to, aby sústredil len to najlepšie

z buketu v cognacu Grande Champagne, ktorý po druhej
destilácii medzičasom nadobudol obsah alkoholu približne
70 % objemových jednotiek. 

K tradičným procesom, akými sú pestovanie viniča či
dvojnásobná destilácia, nepochybne patrí aj umenie
dozrievania, ktoré prebieha výsostne v tradičných, osved-
čených pivniciach na panstve Frapin a v sudoch vyrobe-
ných jedine z dubového dreva limousinských lesov na
juhozápade Francúzska. Limousinský dub totižto obohacu-
je cognac o tanín a dáva mu tiež jeho charakteristickú
hnedozlatú farbu. 

Štvrtina z celkového množstva nového cognacu
FRAPIN sa skladuje v mladých sudoch. Len čo sa z dreva
uvoľní dostatok tanínu, je cognac premiestňovaný do
starších sudov na ďalšie zretie. 

Olivier Paules, pivničný majster (cellar master) spoloč-
nosti FRAPIN a znalec tejto tajomnej alchýmie, dohliada
na cognac neúnavne počas celého procesu dozrievania.
Premiestňuje sudy z podlažia, kde je vzduch vlhký, do
suchšieho podkrovia a naopak, čím cognac nadobúda naj-
rozličnejšie arómy, zároveň však aj stráca zo svojho obje-
mu. Tento samovoľný proces sa nazýva „anjelským podie-
lom“ a predstavuje stratu asi 3 % z celkového množstva
skladovaného objemu cognacu ročne.

V úcte k tradícii a k svojmu remeslu pomenovala
spoločnosť FRAPIN jednotlivé svoje pivnice tak, aby čo
najvýstižnejšie pripomínali ich špecifický charakter i funk-
ciu každej z nich. Ich mená sa dotýkajú predovšetkým

osobitných čŕt každej jednej pivnice, ako aj histórie
spoločnosti. 

Pivnica „François Rabelais“ si svojím menom uctila
Ann – Catherine Frapinovú, matku slávneho spisovateľa.
„Paradise“ je miestom zaslúženého odpočinku tých naj-
starších sudov Tiercons, ktoré majú na svoj „raj“ na zemi
akiste nárok, „References“ zas ukrývajú súkromnú kolekciu

cognacov Grande Champagne spoločnosti.
„1889 Gold Medal“ je spomienkou na zlatú
medailu, ktorú vyhral Pierre Frapin na Paríž-
skej svetovej výstave. A pivnica „Pierre Frapin“
naostatok oslavuje pamiatku samotného
zakladateľa spoločnosti FRAPIN. 
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Tradícia a pokrok, história a súčasnosť. Jedny zo sym-
bolov domu Frapin, zosobnené v dnešnej práci spoločnosti
i na fotografii. Monsieur Max Cointreau, prezident Cognac
Frapin (na fotografii vpravo) a Olivier Paultes, cellar mas-
ter. Dvaja muži výrazným spôsobom ovplyvňujúci v jed-
nom prípade minulosť firmy a v druhom jej prítomnosť 
- no a v neposlednom rade i budúcnosť cognacu Frapin.
Obaja sa podpísali pod vznik jedinečného výrobku, ktorý
vám s tichou úctou predstavujeme. 

Cuveé François Rabelais

Vek Cuveé Rabelais je neznámy, ale bezosporu je to
zmes veľmi starých cognacov z Grande Champagne, sta-
rostlivo uchovávaných a odovzdávaných si po generácie
rodinou Frapin. Na sklonku nového milénia panstvo Pierre
Frapin ponúka ochutnávky pre zasvätených entuziastov.
Silné a jemné zároveň Cuveé Rabelais odhaľuje nečakane
prepychový bouquet. Vôňa je skvelá a delikátna. Komplex-
ná aróma rancia sa rozvíja, miešajúc náznaky pomarančov,
zaváraných marhúľ, wisteria a ľalie, sušeného ovocia
a cigarových krabíc. V ústach dominuje skvelosť a rovno-
váha, pamätajúc dozrievanie v dubových sudoch a ovocné
náznaky, typické pre cognac z Grande Champagne, desti-
lovaný spolu s usadeninami. Dĺžka chvostíka sa zdá neko-
nečná, arómy sú v perfektnom súhrne a to je znak toho, že
cognac z Grande Champagne dosiahol vrchol svojej evolú-
cie. Unikátny cognac. Symbol starobylej rodinnej tradície.
Dokonalosť sama.

Cognac Cuveé Rabelais potrebuje karafu hodnú
takéhoto skvostu. Medzi tradíciou a modernou dobou čas
nezastal, plynul v tichu pivníc, naznačujúc neotrasiteľné
spojenie medzi včerajškom a dneškom, až kým nespočinul
v kovovo sklenenej fľaši. 

Visiac zo skvelého zlatého rámu karafa François
Rabelais je inšpirovaná vreckovými hodinkami predchodcu
súčasnej generácie rodiny Frapin – Pierra Frapina. Spoje-
ním vznešených materiálov, pozlátených 24-karátovým
zlatom, je táto karafa umeleckým objektom a kyvadlom
súčasne. Originálny výtvor, ktorý nám pripomína, že aj
v týchto hektických časoch keď dovolíme času robiť si
svoju prácu, tak niekedy, ako v prípade tohto Cognacu,
môže vzniknúť unikátne umelecké dielo.

A keďže umenie sa taktiež stále vyvíja,
vývoj sa nezastavil ako čas na vreckových
hodinkách Pierra Frapina. Na svete je nová
karafa pre excelentnú Cuveé Rabelais. Bude
nám potešením predstaviť vám tento skvost
v ďalšom vydaní spravodaja.
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Pred viac ako storočím si s aktívnou účasťou fran-
cúzskej vlády začal priemysel cognacu definovať súbor
zásad, podmienok a obmedzení, ktoré by zabezpečili jed-
notnosť pri výrobe a ďalšom spracovaní destilátu tak, aby
ich nebolo možné spochybniť. Každému, kto nevyhovuje
týmto presne určeným predpisom, je odmietnuté povole-
nie používania kontrolovaného názvu „Cognac“. Prvým
a zásadným krokom bolo definovanie územia, kde sa
môže tento nápoj vyrábať.

Na brehoch Charente
Vymedzené územie na výrobu cognacu sa rozprestie-

ra pozdĺž brehov Charente, širokej a krásnej rieky, ktorú kráľ
Henrich IV. opísal ako najkrajší tok vo svojom kráľovstve.

Zaberá veľkú časť oblasti Charente, celú Charente-
Maritime a niektoré okresy Dordogne a Deux-Sevres. 

Bohatá a rozmanitá krajina
Staroveká zem, kedysi nazývaná Aunis, Saintonge

a Angoumois, obsahuje širokú škálu terénov v rozmedzí 
od otvorenej krajiny – „champagnes“ – s kriedovou pôdou,
ale aj planiny s červenými, kamennými, zemitými a zele-
nými údoliami, oddeľujúcimi kopce a močiare, sem tam
posiate lesmi. Rozličnosť tohto územia sa prirodzene
odráža v arómach, vôňach a chutiach cognacu, prispie-
vajúc k bohatosti jantárovo sfarbeného destilátu známe-
ho na celom svete.

Srdce cognacu
V srdci produkčných oblastí sa nachádzajú mestá Jar-

nac, Segonzac a, samozrejme, Cognac, podľa ktorého je
pomenovaná nielen oslavovaná eau-de-vie, ale aj celá

oblasť. Mesto Cognac leží 465 km od Paríža, 120 km od
Bordeaux a 100 km od prístavného mesta La Rochelle.
V tejto geografickej oblasti sa nachádzajú aj iné známe
miesta, ktoré sa oplatí navštíviť, ako sú Angouleme, Sain-
tes, Rochefort, Royan. Nesmieme zabudnúť ani na ostrovy,
ostrov Ré (prezývaný “Ré la Blanche”) a ostrov d‘Oléron. 

Otázka podnebia
S dostatkom dažďa a s priemernou ročnou teplotou

13,5 °C (6,5 °C v zime a 21,5 °C v lete) oblasť Cognac má
ideálne množstvo slnečného žiarenia a dobré klimatické
podmienky na pestovanie vysoko kvalitných vín. Možno je
to táto špeciálna mikroklíma, ktorá prispieva k príjemnej
elegancii a k celkovému šarmu toho, čo sa niekedy nazýva
„umenie života“ v kraji Cognac.



15

o
b

la
st

iÚzemie Cognac leží na mieste, kde sa rozličná a výni-
močne bohatá pôda stretáva s mikroklímou, ktorá je sama
osebe výsledkom stretnutia kontinentu a vplyvu mora.
Rozdiely medzi šiestimi pestovateľskými alebo produkčný-
mi oblasťami (crus) vymedzenej oblasti sú vyjadrené v aró-
mach a chutiach, ktoré dávajú cognacu jeho jedinečnú
osobitosť.

Hoci chránený názov “cognac” môže byť použitý len
pre destiláty, vyrábané na presne určenom území vyme-
dzenom dekrétom z 1. mája 1909, neznamená to, že exis-
tuje len jeden typ cognacu. Podľa legislatívy je táto oblasť
rozdelená na šesť „crus“ alebo produkčných oblastí od roku
1938. Nenapodobiteľná kombinácia ich pôdy, podnebia
a slnečného svitu sa odzrkadľuje v plodoch viníc, vo víne,
ktoré produkujú, dávajúc následne unikátnu chuť každému
cognacu.

Grande Champagne - Grande Champagne sa rozpre-
stiera na 37 500 ha drobivej, kriedovej pôdy, bohatej na
uhličitan vápenatý. Z celkovej rozlohy oblasti Grande
Champagne pokrývajú vinice asi 13 000 ha. Dominantná
odroda viniča je Ugni Blanc, z ktorej sa vyrába typické biele
víno, určené na ďalšie spracovanie destiláciou. Z tohto vína
sa vyrába jemný, ľahký cognac s dominantným kvetnatým
bouquetom, vyžadujúci na dosiahnutie plnej zrelosti dlhé
dozrievanie v sudoch. Považuje sa za najlepšiu produkčnú
oblasť, mnohokrát označovanú ako „Premier Grand Cru“.

Petite Champagne - Zaberá oblasť 68 400 ha a roz-
loha viníc tejto oblasti, považovanej za druhú najlepšiu (po
Grande Champagne), je 16 000 ha. Pôda je zložená z menej
kompaktnej kriedovej vrstvy a na západe je badateľný
vplyv oceánu. Táto oblasť produkuje cognac podobnej kva-
lity ako Grande Champagne, ale nedosahuje takú jemnosť
a mäkkosť.

Borderies - S rozlohou 13 440 ha predstavuje naj-
menší zo šiestich produkčných regiónov. Ležiac severne od
mesta Cognac má svoju vlastnú špecifickú mikroklímu.
4000 ha viníc produkuje jemné, okrúhle cognacy, plné
vône fialky. Dosahujú optimálnu kvalitu po kratšej dobe

dozrievania, ako cognac z oblasti Grande Champagne.
Fins Bois - Územie Fins Bois obklopuje prvé tri oblas-

ti, rozprestiera sa na 354 200 ha tvrdého, vápencového
podložia. Niečo málo cez 33 000 ha viníc produkuje zvlášt-
ne vína, dávajúce neskôr okrúhle, hebké brandy, ktoré
dozrieva pomerne rýchlo, s bouquetom, ktorý pripomína
vôňu čerstvo lisovaného hrozna. 

Bons Bois - Okolo Fins Bois sa rozprestiera ako
obrovský opasok Bons Bois, na rozlohe 386 000 ha ílovitej
pôdy s malým obsahom soli.  Táto oblasť, na ktorej je
12 000 ha viníc určených na pestovanie cognacu, je viac
vystavená pobrežnej klíme a nadmorská výška niektorých
vinohradov v južnej časti môže byť faktorom, ktorý urču-
je, že výsledná eau-de-vie dozrieva skôr a jej chuť v ústach
je tvrdšia.

Bois a Terroir - Šiesta oblasť pokrýva 274 176 ha,
z ktorých je len 1700 ha určených na pestovanie cognacu.
Pôda, ktorá je výlučne piesočnatá, sa nachádza na pobreží
Atlantiku alebo na ostrovoch Oléron a Ré. Táto typicky prí-
morská pôda produkuje cognac, ktorý veľmi rýchlo dozrie-
va a má charakteristickú miestnu chuť.

Prísne kontrolované názvy
Dekrét, datovaný rokom 1938, dovoľuje obchodní-

kom predávať ich produkty pod menom okresu ich pôvodu
s použitím kontrolovaných názvov (AOC – Appelation 
Origine Controleé). Dekrét tiež umožňuje, aby sa na etike-
te uvádzal názov „Fine Champagne“ v prípade, že sa jedná
o zmes cognacu z Grande a Petite Champagne a obsah
pôvodom z Grande Chapmagne predstavuje aspoň 50 %.

Grande a Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons
Bois a Bois a Terroir (alebo Bois Ordinaires) sú názvy oblas-
tí, ktoré potvrdzujú, že váš cognac je skutočne pravý. Sú to
mená šiestich pestovateľských a produkčných oblastí  alebo
„crus“, z ktorých je tvorená oblasť Cognac. Každým čo i len
krátkym privoňaním k poháriku cognacu poodhalíte všetky
typické vône tohto navýsosť špecifického regiónu.
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Po viac ako storočie spolupracujú výrobcovia
a obchodníci s cognacom, ktorí spoločnými silami vytvori-
li pravidlá, podľa ktorých sa riadi tento unikátny business.

BNIC je súkromná organizácia, financovaná spoloč-
nosťami pôsobiacimi vo výrobe alebo obchode s cogna-
com. Tieto spoločnosti sa potom prostredníctvom volených

zástupcov podieľajú na riadení BNIC a zabezpečení
chodu tohto úradu.

Úrad plní mnoho funkcií vo vzťahu k verej-
nosti – odbornej i laickej - s dominanciou aktivít
smerom k domácemu – francúzskemu trhu.
Okrem toho je oprávnený sledovať celkovú
úroveň skladových zásob u jednotlivých
výrobcov a obchodníkov a výsledky monito-
ringu zásob zverejňuje v pravidelných mesač-

ných správach. V súvislosti so zákonnou
úpravou výroby ročníkových cogna-

cov je BNIC výkonným článkom, ktorý
kontroluje ročníky od ich uskladnenia
v špeciálnych skladoch cez ich prie-
bežnú kontrolu a dopĺňanie sudov 
až po fľaškovanie a predaj. Každý
výrobca ročníkového cognacu odo-
vzdáva kľúče od jedného zámku na
svojej ročníkovej pivnici BNIC, kľúče
od druhého zámku si ponecháva. Tak
sa do pivnice dostanú len obaja drži-
telia kľúčov a kontrola je zabezpeče-
ná. Na záver tohto procesu vydáva
BNIC certifikát o veku a pôvode jed-
notlivých cognacov.

Členovia BNIC sú menovaní pro-
fesnými združeniami, pôsobiacimi
v cognacovom biznise. Dôležité je
rovnomerné zastúpenie všetkých sku-
pín z hľadiska počtu členov.

Zastúpenie vládnych orgánov
zabezpečuje audítor, ktorý je meno-
vaný Ministerstvom financií. Okrem
neho pôsobia v BNIC ďalší úradníci
s rozličnými úlohami a stupňom zod-
povednosti v cognacovom priemysle.

V systéme schvaľovania akých-
koľvek pravidiel a ich zmien má hlav-
né slovo valné zhromaždenie, ktoré
jediné môže prijímať akékoľvek roz-
hodnutia, týkajúce sa výroby alebo
predaja cognacu. Rozhodnutiu valného zhromaždenia
predchádza rozsiahla diskusia a oponentské konanie v špe-
cializovaných komisiách alebo výboroch. Na základe ich

doporučenia sa predkladajú návrhy na schválenie valnému
zhromaždeniu. Za realizáciu a dodržiavanie prijatých pra-
vidiel a nariadení sú zodpovedné jednotlivé oddelenia

BNIC. 
BNIC so svojimi viac ako 100

zamestnancami sa podieľa na rôz-
nych aktivitách. Od vedeckého
výskumu a analýz po rozbory štatis-
tické, reklamu a propagáciu, public
relations, celosvetový monitoring
legislatívnych pravidiel, dotýkajúcich
sa obchodu s cognacom v jednotli-
vých krajinách vrátane podpory
výrobcov vína, a končiac aktivitami
voči napodobeninám a falzifikátom.

BNIC je v priamom kontakte so
všetkými profesiami, ktoré spolupra-
cujú pri výrobe a predaji cognacu.
V súčasnosti silnejú väzby na orgány
Európskej únie, francúzskej vlády ako
aj na medzinárodné organizácie,
vedecké inštitúcie na celom svete.
Nezanedbateľná je spolupráca s fran-
cúzskymi a zahraničnými
médiami. 

Všetky tieto akti-
vity zabezpečujú rôzne
oddelenia BNIC, kde
špecializovaní pracovníci
a tímy vynakladajú znač-
né úsilie na uspokojenie
požiadaviek obchodu
s cognacom.

b
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e všeobecne známe, že výroba cognacu bola v minu-
losti výsadou rodinných firiem, ktoré prechádzali
rôznym vývojom. Niektoré sa spájali, iné rozdeľova-
li, ďalšie ukončili činnosť v dôsledku finančnej

náročnosti a pohltili ich banky. Jednoducho vývoj ako
v každej inej ekonomickej aktivite. V dôsledku zmien
v cognacovom priemysle, ktoré nastali po stáročia, je len
veľmi málo rodinných firiem, ktoré si svoju nezávislosť
udržali a lipnú na nej ako na jednom z hlavných atribú-
tov. Keď sa k tomu pridá bohatá história rodiny
s významnými postavami z dejín Francúzska, tak je 
hrdosť takýchto domov cognacu úplne namieste. Cognac
Frapin je skvelou ukážkou.

Spoločnosť FRAPIN vyrába cognac viac ako dvadsať
generácií. Jej rodokmeň pritom siaha až do roku 1270, keď
sa rodina usadila v charentskom regióne na juhozápade
Francúzska. Grande Champagne, oblasť Premier Grand Cru,
bola pre rodinu, ktorej meno sa s históriou cognacu
i regiónu Cognac spája už od samých začiatkov, ako stvo-
rená. Rodinným sídlom sa stal malebný zámoček uprostred
viníc – Chateau Fontpinot neďaleko Segonzacu. 

Rodina si prísne strážila dedičstvo predchodcov, reš-
pektujúc tradíciu výroby cognacu pod menom Frapin,
neuzatvárala sa však. Ako jedna z mála rodín prija-
la technický pokrok nie ako prekážku
a konflikt s tradíciami, ale
umne ju využívala pri
každodennej práci.
Starožitné auto-
mobily Pan-
h a r d
a Levassor,
zakúpené
H e n r y m
Frapinom
v 19. sto-
ročí a sta-
r o s t l i v o
opatrované
rodinou až do
dnešných dní,
stelesňujú silu
i výnimočnosť tejto
rodiny a jej základnú filozo-
fiu: snúbiť tradíciu s modernizmom. 

Rodina má bohatú históriu a pri podrobnom skúma-
ní v jej radoch nájdeme významné postavy francúzskych
dejín i kultúry.

voje čestné miesto má v rodokmeni rodiny známy
spisovateľ 16. storočia François Rabelais, syn An-
toina Rabelaisa a Catherine Frapinovej. Benediktínsky
mních, lekár, profesor anatómie, riaditeľ lyonskej

nemocnice či farár v Meudon, no predovšetkým autor šty-
roch svetoznámych diel o príhodách Pantagruela (Gargan-
tua a Pantagruel). S jeho rozhľadom a vrodenou zvedavos-
ťou je Rabelais typickým príkladom renesančného huma-
nistu, bojujúceho za oživenie filozofických a morálnych
princípov klasickej antiky. V svojich dielach spojil burlesk-
nú paródiu so scholastickým učením i výchovou s výrazom
humanistického prístupu aj s odrazom súdobej reality.
Jeho práce sú zmyselné a farebné, prekypujúce nevídaným
darom jazyka. Spoločnosť FRAPIN si pri príležitosti osláv
500. narodenín svojho slávneho predka uctila jeho
pamiatku vytvorením prestížneho Cuvée RABELAIS, zdobe-
ného 24-karátovým zlatom. Je tvorený špeciálne navrhnu-
tým dekanterom spoločnosti Baccarat, dekorovaným sym-
bolmi renesancie (Páv, Kniha poznania a Roh hojnosti)
a zátkou, vyobrazujúcou portrét Françoisa Rabelaisa. 

Limitovaná séria je dnes vypredaná a každý kus sa
stal vyhľadávanou zberateľskou

položkou.
Každá významná

rodina vo francúz-
skej histórii sa

u s i l o v a l a
o udelenie

erbu, čo
v tých
d o b á c h
z n a m e -
nalo ofi-
c i á l n e

u z n a n i e
v ý z n a m u

rodiny zo
strany kráľov-

ského dvora. Rodi-
na Frapin nebola

v tomto smere výnimkou.
Rodinný erb, ktorý sa dnes objavu-

J
S
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je na všetkých fľašiach cognacu Frapin, bol rodine ude-
lený v roku 1697, v dobe, keď zakladateľ spoločnosti
Pierre Frapin pôsobil ako lekárnik v službách francúz-
skeho kráľa Ľudovíta XIV. 

eho nasledovník – taktiež Pierre – začal svoju
produkciu cognacov Grande Champagne čoskoro
exportovať. Už v roku 1885 získal First degree of
merit (Známka prvotriednej kvality) na Svetovej

výstave v New Orleans. Hneď nato získal zlaté medaily
na Parížskej svetovej výstave v rokoch 1889 a 1900.
Tieto ocenenia iba korunovali celosvetový úspech
cognacu koncom predminulého storočia a poskytli
Pierrovi Frapinovi tiež dobrý dôvod na to, aby svoj pod-
nik rozšíril. K vinohradom pričlenil Pierre ešte spoloč-
nosť pre odbyt, ktorá mu zabezpečila ďalšie zlato na
Svetovom veľtrhu v Bruseli v roku 1910 a na Francúz-
skej výstave v Madride v roku 1927. 

Cognac Frapin zbieral i v nasledujúcich rokoch
významné ocenenia na najznámejších a najuznávanej-
ších súťažiach po celom svete. Po degustácii viac ako
30 vzoriek získal Grande Champagne Chateau Fonti-
pont zlatú medailu a víťaznú trofej na Wines & Spirits
International Challenge 1998. 

Trvalo takmer päť storočí vybudovať najväčšie
panstvo v Grande Champagne, skúsenosť získaná od
predkov rodiny Frapin však nevyšla navnivoč. Na čele
spoločnosti, ktorá dnes požíva vážnosť viac ako kedy-
koľvek predtým, v súčasnosti stojí pani Genevie Coin-
treau – vnučka Pierra Frapina. 

Jej dcéra, pravnučka Pierra Frapina, pani Beatrice
Cointreau riadila marketingové oddelenie spoločnosti
už od roku 1984 a výrazne ovplyvnila smerovanie firmy
v orientácii na zahraničné trhy. Momentálne je výkon-
nou riaditeľkou rodinného podniku, v ktorom sa môže
oprieť o skúsených odborníkov na svojich miestach -
pánov Oliviera Paultesa, cellar mastra a Patrice Pive-
taua, ktorý má na starosti vinice. 

eatrice vidí v zlúčení starých tradícií s novými
technológiami v prvom rade zlepšenie aróm,
chutí a buketu cognacov Frapin. O správu skla-
dových rezerv cognacov sa dnes stará počítač,

lisy na víno sú pneumatické a kvalita sa zas overuje
chromatografickou analýzou. Tiež sa však berie ohľad
na životné prostredie, pričom sa využívajú tak ekolo-
gické techniky, ako aj odveké výrobné postupy - od prí-
rodnej fermentácie, destilácie vína aj so sedimentom,
dozrievania v sudoch z limousinského duba, až po koneč-
né uskladnenie v tradičných pivniciach. Jednoducho
Frapin a jeho ľudia nezaspali na vavrínoch, ale umne
pokračujú v stáročných tradíciách výroby vynikajúceho
cognacu, zaodetého do nového šatu. Nová kolekcia
balení cognacov Frapin je toho jasným dôkazom.

Pierre Frapin sa určite „tam hore“ spokojne
usmieva, keď vidí, ako jeho nasledovníci pokračujú
v ním započatom diele. A asi aj má na ten svoj spokoj-
ný úsmev dobrý dôvod. Čo poviete?
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Frapin V.S.
Skutočne výnimočný, tento V.S. Cognac z Grande Champagne, je

vyrábaný výlučne na panstve Frapin na viac ako 300 hektároch, najväčšom
vinohrade v oblasti Grande Champagne. Oficiálny úrad pre cognac upres-
ňuje, že je to oblasť, ktorá produkuje liehoviny najkvalitnejšie, najdelikát-
nejšie, najčistejšie a tie, ktoré majú najväčší bouquet. 

Kvalita tohto bouquetu a dlhotrvajúca chuť pochádzajú z tradičnej
a charakteristickej destilácie vybraných usadenín. Aróma pripomína kvitnú-
ci vinič v júni a čerstvé hrozno pri zimnom zbere.

Starnutie v limousinských dubových sudoch mu dodáva slamovo žltú
farbu, okrúhlosť, ľahkú vanilkovú príchuť a značnú aromatickú bohatosť.

Náš majster skladník venoval obrovskú dávku pozornosti a starostli-
vosti, aby vám priniesol tento V.S. Cognac z Grande Champagne na uspo-
kojenie vašich chutí. Je perfektnou prímesou do moderných koktailov
a long drinkov. Skvelý s ľadom.

V.S. je prezentovaný v našej vysokej čírej sklenenej fľaši (ochranná
známka), nesúcej podpis P. Frapina a ich rodinný erb, darčeková krabica je
béžová a drevená.

Frapin  V.S.O.P.
Jediná 100 %-ná Grande Champagne V.S.O.P. kvalita. Tento skvelý

cognac pochádza výlučne zo samostatného vinohradu priamo v srdci Pre-
mier Cru du Cognac. 

Táto zásoba dozrieva vďaka stáročným znalostiam rodiny Frapin.
S úžasnou zlato-jantárovou farbou má tento cognac komplexný

ovocný (z hrozna) a kvetinový (typický pre Grande Champagne) bouquet.
S jemným drevnato-vanilkovým dotykom, pochádzajúcim z tanínu (dubo-
vé sudy). Jednoliaty bouquet s dlhotrvajúcimi arómami. 

Tento V.S.O.P ma harmonické ovocné a kvetnaté vône s pretrvávajú-
cimi prísadami, charakteristickými pre priemerne 8-ročné cognac-y 
z  Grande Champagne.

Fľaše z číreho skla (registrovaný dizajn) s podpisom P. Frapina 
a Frapinovým erbom ešte pridávajú na kvalite tejto drahocennej eau de vie.
Červená a drevená darčeková krabica je v perfektnej harmónii s týmto
cognacom.
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Frapin Chateau Fontpinot
Tento skvelý cognac pochádza zo samého srdca Grande Champagne,

rodinného zámku obkoleseného 300 hektármi panstva Frapin. Unikátny
cognac, ktorý má právo nosiť názov Chateau (zámok), a ktorý sa výlučne
destiluje, dozrieva a fľašuje v zámku. Jeho jedinečnosť kombinuje dlhé star-
nutie v špeciálne suchých pivniciach, okrúhlosť, bouquet a kvalitu, nevy-
hnutné pre experta, s výnimočným obsahom alkoholu 41 %.

S jeho teplou farbou jesene je to delikátny a elegantný cognac
z Grande Champagne. Drevnaté vône miznú, aby umožnili rozvoj ovocného
bouquetu a odhalili známky vanilky a divokých kvetov. Dlhotrvajúce 
arómy, ako napríklad kryštalizované marhule, pomaranče, portské a slávne
Rancio (sú špecifické pre veľmi starý cognac a objavujú sa počas starnutia,
po 20-tich rokoch). Skvele vybalansovaný komplexný bouquet (vďaka 
destilácii spolu s usadeninami) vo svojej vznešenej perfektnosti. Chateau
Fontpinot vyhral Trofej a Zlatú medailu v Londýne v roku 1998 na súťaži
Wines & Spirits Challenge (kategória X.O.).

Chateau je fľašovaný vo fľaši z čistého skla a prezentovaný v darče-
kovom balení, ktoré vyzerá ako zabalené v hodvábnej šatke s Chateau
designom. Veľvyslanectvo francúzskeho spôsobu života, symbol luxusu
a tradície, Chateau Fontpinot, je fľašované v transparentnej číslovanej fľaši.
Darčekové balenie je vytvorené v jej obraze, hrajúc sa s kontrastom medzi
čistým pozadím, vynikajúcou farbou a hodvábnou šatkou. To pripomína
róbu a bouquet cognacu.

Frapin Extra
Mimoriadne vysoká kvalita tohto cognacu pochádza z rodinných

zásob, ktoré boli exkluzívne zozberané, destilované, s láskou dozrievali
a pochádzajú zo sudov, ktoré  boli starostlivo uschované Pierrom Frapi-
nom a jeho potomkami. Mahagónovo sfarbený nápoj s náznakom medi,
táto veľmi stará zásoba je v perfektnej harmónii koncentrovaných
aróm, jemného komplexného, ale výrazného bouquetu, s nádychom
starého prístavu zmiešaného s náznakom drevenej cigarovej škatule,
takej typickej špeciálne pre Grande Champagne, ktorý sa objavuje pri
starnutí zvyčajne medzi 50. a 60. rokom. 

Výnimočne dlhý chvostík, v ktorom sa zmiešavajú všetky príchute
spolu s jemnou komplexnosťou.
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VIP X.O.
Darčekové balenie vám dá  možnosť ochutnať tento cognac

z profesionálnych pohárov.
Tento Frapin X.O., rezervovaný pre V.I.P., kombinuje vek,

okrúhlosť, bouquet a kvalitu.
Staro-jantárová farba s veľmi bohatým bouquetom, so sto-

pou korenia a ovocných aróm, špecifických pre cognac z Grande
Champagne vďaka destilácii spolu s usadeninami. 

X.O. kvalita je obohatená omnoho staršou eau-de-vie,
z rodinných zásob.

Prezentovaný je v elegantnom sklenenom dekantéri, repro-
dukujúcom tvar používaný v 16-tom storočí. Je dekorovaný zlatým
vlysom a na vrchole je 24-karátovým zlatom pozlátená zátka. Čer-
vená a zlatá darčeková krabica dopĺňajú jeho imidž a osobitosť. 

1983
Špeciálna kolekcia „Žiariaca hviezda“ a vlastníctvo „chez

piet“ na panstve Frapin v oblasti Grande Champagne - vinobranie
z roku 1983 - je trieda sama o sebe. Kvetnaté náznaky sa menia na
ovocné náznaky a zanechávajú miesto pre jemnú drevnatú vôňu,
ktorá zdôrazňuje perfektnú rovnováhu a sviežosť. Vinobranie 1983
vyniká trvácnosťou svojich aróm a výnimočne dlhým chvostíkom,
verným tradíciám z Grand Champagne. Okamžite odhaľuje bez
kyslosti perfektnú rovnováhu medzi ovocím a kvetinami. Náznak
marhulí, suchých fíg, kryštalizovaného ovocia a orechových vôní
harmonicky zmiešaný s elegantnou kombináciou náznaku bielych
kvetín, ruží a jazmínu. Ku koncu môžete objaviť dotyk rancio, roz-
víjajúci svoj nádych exotického dreva a teplej kože. Spolu je to
jemná kombinácia rôznych aróm s mnohými variáciami skvelých
a odlišných vôní. Radosť z ochutnávania narastá vďaka jemnej
a prirodzenej jantárovej farbe, tiež výraznej pre Grand Champagne.

BNIC zapečatí sudy, ktoré sú umiestnené do pivnice s dvoji-
tým zámkom. Jeden z kľúčov má vlastník a druhý zostáva u BNIC.
Od tohto momentu sa akýkoľvek kontakt s cognacom musí konať
v prítomnosti kontrolóra z BNIC, ktorý ho zaznamenáva. Vediac, že
produkcia dobrého cognacu a špeciálne ročníkového cognacu trvá
najmenej 15 rokov, určite pochopíte, že firma sa veľmi hlboko
zaväzuje k vytváraniu tohto ročníkového cognacu. Dom cognacu
Frapin systematicky vyznačuje čísla starnutia v sudoch, ktoré
dávajú potenciálnym zákazníkom typické informácie. Ročník 1983
má 41 % obsahu alkoholu.
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va „Zo srdca oblasti Grande Champagne, Premier
Grand Cru Cognac, priamo k srdciam znalcov. Vitajte
v Testum Paradise!

Vychutnávajúc si chvíľu s cognacom Frapin, nie až
tak ďaleko od Chateau de Fontpinot, obklopená priateľ-
mi cognacu a skutočnými milovníkmi kvality..., príjemne
prekvapená tancujúcimi čašami. Vrátim sa späť po
posledné z piatich ‘C’ (Chocolate, Coffee, Champagne,
Cigars) aj keby som mala preplávať päť  o’C’eánov!

Dovidenia čoskoro, tu alebo vo Francúzsku... Cítim
sa ako doma!“

Beatrice Cointreau
24. máj 2005 Prapravnučka Pierra Frapina
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V titulku tohto príspevku sme sa síce trochu pohrali,
no je to preto, že sme chceli stručne vyjadriť dva fakty.
Prvý, že sme mali tú česť privítať v priestoroch agentúry
vôbec prvú dámu z Cognacu – pani Béatrice Cointreau
a druhý, že skutočne ide o Prvú dámu Cognacu. Béatrice
Cointreau totiž predstavuje v súčasnosti najprogresívnejšiu
ženu v priemysle cognacu a svojím prístupom mení zauží-
vané postupy v komunikácii so zákazníkom, rešpektujúc
však stáročné dedičstvo svojich predkov. Jej umenie využiť
históriu rodiny a jej výrobkov v súčasnej produktovej línii
Frapin je obdivuhodné. Veríme, že si to vychutnáte na
nasledovných stránkach i na iných miestach nášho spravo-
daja aspoň tak, ako sme si to vychutnali my a naši priate-
lia počas stretnutia s Béatrice. 

Návštevu tejto zaujímavej ženy sme si naplánovali
úmyselne hneď za Cyrilom Camus, lebo obaja sú v súčas-
nosti považovaní za predstaviteľov novej generácie mana-
gerov rodinných firiem v priemysle cognacu a s ich mena-
mi sa spájajú nemalé nádeje do jeho svetlej budúcnosti.
Zaujímavý je fakt, že obe tieto osobnosti majú sídla svojich
firiem vzdialené vzdušnou čiarou asi 12 kilometrov, ale
doposiaľ sa osobne nestretli. 

Wilfred Schuman, Cognac Frapin exportný manager,
sa pri prvej zmienke o našom úmysle dostať na Slovensko

Béatrice pobavene usmial. Dostať Béatrice na Slovensko
považoval za nemožné s odôvodnením, že vzhľadom
k tomu, že ide o managerku riadiacu spoločnosti Cham-
pagne Gosset a Cognac Frapin s rozsiahlymi exportnými
aktivitami a navyše matku troch detí, ktorá si veľmi 
starostlivo vyberá ciele svojich ciest. Ak sa, samozrejme, na
nejakú cestu vôbec vyberie. Nepripúšťali sme jej neúčasť
na prezentácii spoločnosti Frapin a nakoniec sme našli
východisko. Béatrice preruší svoju dlho plánovanú cestu 
do Kodane na oslavy 200-ročnice (!) dovozcu ich cognacov
a jedno popoludnie a noc strávi na Slovensku. 
A ako sa presvedči-
la ona sama i naši
hostia, toto zasta-
venie skutočne
stálo za to.

n
á

vš
te

va



26

Po prílete pravidelnej popoludňajšej
linky z Viedne sme sa s Béatrice a Wilfre-
dom presunuli do penziónu v centre
mesta, zvládli ubytovacie formality
a nasledovalo prijatie u primátora mesta,
ktorý významnú návštevu privítal v pries-
toroch historickej radnice na Hlavnej ulici.
V neformálnej, ba takmer priateľskej
atmosfére plynul čas neuveriteľne rýchlo.
Pekným  momentom bolo odovzdanie
spomienkových darov od primátora mesta
– knihy Košice a, samozrejme, nemohol
chýbať košický pas. Záver návštevy radni-
ce patril krátkej prehliadke jej reprezen-
tačných priestorov a spoločnej fotografii

pod erbom mesta.
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Vzhľadom k pokročilému času
a ďalšiemu programu sme sa presunuli do
priestorov našej agentúry, kde sa už
pomaly schyľovalo k podvečernému stret-
nutiu partnerov. Kytica červených ruží pre
Béatrice z rúk prezidenta Testum p. Jaro-
slava Bilíka bola milým privítaním na
pôde agentúry, ktorá to celé “spískala”.
Hostia z Cognacu – Béatrice Cointreau
i jej exportný manager Wilfred Schuman
počuli o projekte Testum a určite boli zve-
daví na to, ako to asi vyzerá v praxi. Ich
reakcie nás nenechali na pochybách, že to,
do čoho sme sa zahryzli, má zmysel a úro-
veň, ktorú nám bude vyspelý svet cogna-
cu len a len závidieť. Samozrejme, že pro-
stredie vyprovokovalo Béatrice k mnohým
nápadom, ako projekt podporiť, a tak Wil-
fredovi nezostávalo nič iné, len zapisovať
úlohy, ktoré šéfka zo seba súkala. 
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Popritom sme pomaličky dolaďovali detaily večernej
prezentácie, ku ktorej mala Béatrice niekoľko podnetných
návrhov. Darmo, keď sme jej zrušili pôvodne navrhovanú
prezentáciu firmy a výrobkov s použitím Power Pointu,
s čím sa pôvodne hlavne Wilfred ťažko zmieroval, museli

sme nájsť inú formu.

Naši hostia
však po zhliadnutí priestorov
agentúry okamžite pochopili, že pracovný štýl prezentácie
by tu pôsobil umelo a privítali spoločenský a priateľský ráz
podujatia. Stretnutie s priateľmi cognacu a najmä Cognac
Frapin Grande Champagne mohlo začať.  

Čas plynul a priestory agentúry sa plnili partnermi,
ktorí prijali pozvanie na stretnutie s prvou dámou (z)
Cognacu. Úvod prezentácie patril zaujímavej a v našich
končinách nie často vídanej kombinácii cognacu s tonikom.
Skutočne sa potvrdilo, že Frapin VSOP s ľadom a tonikom je
nápoj, ktorý osvieži, cognacu neublíži a tonik vylepší. Prvé
prekvapenie na tvárach partnerov sa rozplynulo pri prezen-
tácii ďalších cognacov Frapin, ktoré osobne uvádzala Béat-
rice, výkonná riaditeľka spoločnosti Cognac Frapin.

Spôsob prezentácie pripomínal priateľský rozhovor
na tému cognac a všetko, čo s ním súvisí, a keď z úst Béat-

rice zaznela výzva pre prítomných pánov –
kravaty dole - prvý, kto s radosťou výzvu
počúvol, bol prezident Testum Jaro Bilík,
nasledovaný ďalšími partnermi. Na spoloč-
nom “fote” ho môžete vidieť s manželkou
Katkou a partnerom agentúry Jožkom
Medveďom. A Frapin show pokračovala
ďalej. Partneri agentúry využívali možnosť
priameho kontaktu s našimi vzácnymi
hosťami a o dobrú náladu pri tom nebolo
núdze.  

Večer, venovaný cognacom Frapin,
však mal i ďalší bod programu, a to sláv-
nostné prijatie nových partnerov agentúry,
ktorí zapojením sa do projektu získavajú 

o. i. svoju vlastnú skrinku v agentúre s úvodnou degustač-
nou sadou cognacu. Na nasledujúcich záberoch môžete
vidieť prezidenta agentúry Jaroslava Bilíka, ako osobne
upevňuje menovky nových partnerov na ich skrinky a víta
ich na palube. 

Samozrejme,  že  popritom všetkom
pokračovala prezentácia cognacu z domu Frapin. Servíro-
val sa Chateau Fontpinot v kvalite X.O., ktorý je špecifický
tým, že celý proces jeho výroby musí prebiehať priamo na
chateau. Inak by sa toto magické slovko nemohlo objaviť
na etikete tohto subtílneho a chutného cognacu. Toto pra-
vidlo platí nielen pre Frapina, ale, samozrejme, pre všet-
kých v oblasti. Môžete si byť teda istí, že ak sa stretnete
s cognacom s označením Chateau ..., tak ten takpovediac
aristokrat sa skutočne narodil na chateau.

Keď sme v príprave prezentácie konzultovali výber
produktov na degustáciu, okamžite padla voľba na V.I.P.
XO. Niet divu. Tento vyzretec z Grande Champagne bol
správnou bodkou za - ak to tak môžem povedať - oficiálnym
programom večera a nikoho nenechal na pochybách, že
Frapinovci to fakt vedia. Okrúhla jemnosť a plnosť chutí sa
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valila z pohárikov a napĺňala priestor pohodou, akú človek
zažíva fakt len vo výnimočných chvíľach. A verte, že také-
to chvíle sme skutočne s cognacmi Frapin zažívali. 

Čo by to bola za spoločenská udalosť bez tanca, no
nie? Jedným z vrcholov večera bol tanec, no nie účastní-
kov, ale obrích čaší, ktorým rytmus udávali dvaja z najskú-
senejších barmanov Slovenka – Milan Šefc a Janko Šuch-
ta. Ich show s tancujúcimi obrími čašami, do ktorých počas
tanca servírujú cognac, je skutočne jedinečná. Guráž
našich hostí taktiež nepoznala hraníc, a tak sme boli sved-
kami nielen Wilfredovho pokusu o roztancovanie jednej
čaše. Tentokrát síce jeho pozvanie do tanca neprijala, ale je
to nádejný tancmajster obrích čaší.

Po tomto nádhernom predstavení a po zvukovej kuli-
se štrngotu čaší sa rozbehla podpisová akcia, ktorá sa
pravdepodobne stane pri prezentáciách v agentúre pravid-
lom. Viacerí partneri využili prítomnosť veľkej ženy
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z Cognacu a po pár minútach
diskusie s Béatrice a spoločnej fotke si
odnášali cennú trofej – Cognac Frapin
Extra Grande Champagne v pôvabnom
balení, pripomínajúcom prsteň aj s pod-
pisom dedičky firmy.  

Skutočným vyvrcholením večera
však bol podpis na trofej výnimočnú –
Cuveé Francois Rabelais, zmes Grande
Champagne cognacov, z ktorých najstarší
má 140 rokov. S podpisom Béatrice vzrás-
tol na cene, avšak na predaj určite nebu-
de. Bude mať svoje čestné miesto a pri-
pomínať nám príjemné hodiny, strávené
v prítomnosti našich priateľov z Cognacu.
Poslednú stopu zanechala Béatrice
v agentúrnej kronike, pričom jej slová ste
si mohli prečítať na úvod reportáže. Aký-
koľvek ďalší komentár je zbytočný. 

Adieu, Béatrice. Merci beaucoup.
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Ak ste skúsenejší konzument cognacu, tak vás asi
spojenie tohto lahodného nápoja a soli trochu zarazí, 
u neznalca vyprovokuje zvedavosť a o to vlastne ide.

Márne by ste hľadali výrazné tóny soli v širokej pale-
te aróm alebo chutí, typických pre klasický cognac. Spoje-
nie cognacu a soli má svoj základ v histórii územia, na kto-
rom sa cognac zrodil a ktorého symbolom je doposiaľ. 

Na inom mieste spravodaja je zmienka o tom, že prvé
víno z regiónu Cognac sa objavilo niekedy v 3. storočí n. l.,
keď známy milovník vína tých čias, rímsky cisár Probus,
udelil Galom právo zakladať vinice. A tak sa objavili 
i v oblasti Saintogne, rozprestierajúcej sa pri rieke Charen-
te. Víno však predstavovalo v poradí druhú komoditu,
s ktorou sa rozvinul obchod v tejto časti vtedajšej Galície.
Zlatá farba vína len symbolicky pripomína prvú komoditu,
ktorá je v známej rozprávke povýšená nad zlato – soľ.

Obchod so soľou súvisel nesporne s blízkou vzdiale-
nosťou medzi mestom Cognac a pobrežím Atlantiku, kde
sa soľ získavala. Na druhej strane sa vynára otázka, prečo
sa obchod so soľou rozvinul nie v mestách, položených
bližšie k pobrežiu, ale práve v Cognacu? Čo by to bol za
obchod, keby sa v ňom netočili peniaze? A práve tu je
skrytá odpoveď na predchádzajúcu otázku. Ak niekto
chcel obchodovať so soľou blízko pobrežia, nemohol tak
robiť svojvoľne, ale pod dohľadom už i vtedy na poplat-
ky lačných úradníkov a výbercov daní. No a ak sa to
„ošetrí“ príslušným panovníckym dekrétom, je to
v suchu. Podobnosť so súčasnými zákonmi a ich dopa-
dom na business je čiste náhodná. Dekrétom z roku 1199
poskytol kráľ Ján soľný monopol mestu, čo v praxi zna-
menalo, že každý náklad soli, ktorý sa prevážal pozdĺž
rieky, musel byť preložený na územie mesta. Vzhľadom
k tomu, že mesto Cognac bolo ďalej na západ od pobre-

žia, platila sa len jednorazová daň
20 % z objemu obchodovanej soli,
kým obchodníci v Saintogne
a Aunis bližšie k pobrežiu museli
platiť 25 % dane zakaždým, keď soľ
zmenila majiteľa. Jednoduchá
matematika a stimul na rozvoj
obchodu ako z učebnice.

Obchod so soľou mal však okrem
obchodného ešte jeden veľký význam
pre rozvoj celej oblasti. Bol totiž zákla-
dom pre rozvoj obchodníckych zručnos-
tí obyvateľov Cognacu, ktorí sa tak
dostávali na úroveň obchodníkov z iných
miest v blízkosti riek. Skutočne sa Cognac
ako mesto začal rozvíjať do podoby, ktorú
poznáme dnes, v súvislosti so soľou a hlavne
jej kvalitou, ktorú objavili obchodníci zo seve-
ru. I napriek tomu, že si výrobcovia soli navzá-
jom konkurovali, soľ z Cognacu bola považova-
ná za veľmi dobrú na konzervačné účely. Mnohé
pramene uvádzajú jej vhodnosť na ochranu rôz-
nych druhov mäsa a rýb. Skutočne bola v tých
časoch veľmi známa a obchodníci zo severu Európy  -
ako flámski, škandinávski a nemeckí kupci z hanzov-
ných prístavov - šírili jej dobrú povesť. Jedna skupina
hanzovných obchodníkov z Nórska dokonca vybudovala
niekoľko miest na spracovanie rýb, používajúcich soľ
z Cognacu.

Ako sa dočítate v ďalších vydaniach spravodaja, seve-
rania nezostali len pri obchode so soľou, ale rovnako aktív-
ne sa vrhli i do obchodu s cognacom. Niektoré typické
severské priezviská v názvoch niektorých domov Cognac sú
pre to dôkazom. Ale o tom potom...



31

Buď pozdravený, Cézar! Čo tu má čo robiť ten latin-
ský či taliansky výkrik, ktorý zaznieval nespočetnekrát vo
večnom meste? 

Silencio, prego. Kľud, prosím. 
Zvolanie známe zo starého Ríma je tu absolútne

namieste. 

Bol to práve Rím, jeho ríša a jeho panovník, ktorí boli
kdesi na začiatku historickej cesty vína z juhozápadného
Francúzska do sveta. A kedže cognac je ďalšie štádium vína
po dvojnásobnej destilácii, tak komu česť, tomu česť,
Rimanom v tejto súvislosti sláva!

Dejiny ľudstva tak, ako sú nám podávané v zhustenej
podobe (až sa mi žiada povedať – v destilovanej podobe)
počas štúdií rôznych stupňov, sú plné konfliktov, vojen,
bojov o moc s následným rozdelením vplyvov nad jednot-
livými časťami sveta. Málo sa však dozvieme o pozitívnych
počinoch v dávnych dobách, kým sa o ne cielene nezaují-
mame. A na jeden takýto počin chceme poukázať.

Rozpínavosť rímskej ríše je pamätná a v tých dobách
naháňala hrôzu nejednej časti Európy či iných kontinen-
tov. Pobyt rímskych légií v dobytých dŕžavách prinášal
však i svetlé momenty. A k jednému z najsvetlejších sa

práve dostávame.
Rimania holdo-

vali všetkému, čo život
spríjemňovalo a víno
na ich stole nesmelo
chýbať. Tak sa stalo,

že pri ich rozpí-
navej nepo-
sednosti im
ďaleko od vlas-
ti víno chýbalo
a najjedno-
duchší spô-
sob, ako to

napraviť, bolo umožniť pestovať vinič na dobytých úze-
miach. 

No a najúčinnejšie je priamo pestovanie viniča naria-
diť a hotovo. 

Tento historický pokyn zaznel z úst cisára Marca
Aurelia Proba (276 – 282), ktorý bol známy ako veľký
milovník vína. Takže horemenovaný prvý občan Ríma vydal
rozkaz na zakladanie vinohradov v Hispánii, Galii a Panó-
nii a jeho posádkam za hranicami opevnenej línie Limes
Romanus nezostávalo nič iné, len tento vznešený rozkaz
poslúchnuť. Od 3. storočia sa tak datuje i pestovanie viniča
a výroba vína v oblasti Cognac a v údolí rieky Charente
a, chvalabohu, pokračuje dodnes. 

V tých časoch patril tento región k bohatým galo-
románskym provinciám, i keď nedosahoval úroveň Stredo-
moria, ktoré bolo prirodzeným centrom grécko-rímskej
civilizácie. Význam tejto časti Galie vzrástol po tom, ako sa
pozornosť Európy upriamila na pobrežie Atlantiku od juž-
ného Španielska cez Portugalsko až po Nizozemsko, Veľkú
Britániu a severozápadné Nemecko. Z tejto pozornosti, pri-
rodzene, ťažila i oblasť okolo Charente a Gironde, ktorá sa
tak dostala priamo do srdca najrušnejšej obchodnej cesty
v Európe tých čias.

Prítomnosť rímskych légií a ich dlhodobý pobyt
ovplyvňovali podstatným spôsobom rozvoj celého regiónu.
Ak rešpektujeme fakt, že odber stravy je základná povin-
nosť vojaka, nakŕmiť početné rímske krky znamenalo zvýšiť
produkciu živočíšnej i rastlinnej zložky stravy dobyvateľa.
Tak sa do oblasti Charente dostali plodiny, ktoré by sem
prirodzenou cestou nedorazili nikdy. Rimania jednoducho
splnili historickú úlohu v tejto časti sveta a nám nezostá-
va nič iné, len im za to vzdať vďaku.

Takže, 
Ave Caesar. Gracia.
Pripijeme si na tvoju počesť dúškom vznešeného

nápoja, ktorého zrod si nepriamo nariadil. 
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Cognac Lheraud. Petite Champagne. 
Čisté umenie.

Tieto pojmy patria k sebe tak nerozlučne, ako prvá
a druhá destilácia pri výrobe cognacu. I keď tradícia
domu Lheraud siaha niekoľko storočí 
dozadu, samostatné meno cognacu 
Lheraud sa na etiketách objavuje len
niekoľko desaťročí.

1680
ALEXANDRE LHERAUD začal

pestovať vinič v Lasdoux, malej
dedinke v srdci Petite Champagne
neďaleko mesta Cognac v regióne
Charente.

1795
Alexandrov syn AUGUSTIN

LHERAUD sa takisto ako otec stal vino-
hradníkom a získal 25 akrov viníc namiesto
úhrady dlhu od monsieura Seigneur de Boteville. 

1875
EUGÉNE LHERAUD nainštaloval do svojej distilérky typic-

ké „alambic“ - destilačné zariadenia - a začal dodávať svoj
cognac na rastúci trh v Anglicku. Po rokoch zdokonaľovania
metód destilácie a know-how rozhodla sa rodina uchovať
svoj cognac v „Relais de Saint Jacques de Compostelle“, čo
je stará pivnica, vybudovaná pod sídlom rodiny v 10. storočí.

Pôvodne slúžila ako miesto odpočinku pútnikom na ceste
do Saint Jacques de Compostelle v Španielsku.

1931
RÉMY LHERAUD pokračuje v rodinnej tradícii vino-

hradníkov a rozšíril vinice vo vlastníctve rodiny.

1970
GUY LHERAUD zdedil rodinný pod-

nik. Rozhodol sa pokračovať vo výrobe
cognacu z vlastných viníc, ale začal ho
predávať pod svojím vlastným
menom: COGNAC GUY LHERAUD. Od
roku 1970 pracoval s neutíchajúcim
záujmom o rozvoj výroby a predaja
vysoko kvalitných cognacov.

Dnes má 65 hektárov viníc
a jeho cognac
sa predáva
v luxusných

o b c h o -
doch vo svete –
Harrods v Londý-
ne, Dalloyau
v Paríži, Riche-
mond v Ženeve,
Dallmar v Mní-
chove, La Tour
d’Árgent v Tokiu.
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Lheraud je jedným z mála výrobcov, ktorí
vo vlastných viniciach pestujú všetky tri
dominantné odrody viniča: Ugni Blanc,
Folle Blanche a Colombard.  Ich kombiná-
ciou tak nápoj získava vzácnu vyrovnanosť
a tu kdesi je základ jedinečnosti cognacu
Lheraud.

Proces zrenia prebieha v sudoch, kto-
rých drevo pochádza výlučne z oblasti
Limousin. Sudy majú obsah od 270 do 450
litrov. Prirodzená vlhkosť pivníc, v ktorých sa
sudy skladujú, a pomalé odparovanie ich obsahu
sú jedným z určujúcich faktorov dokonalého zre-
nia. Po celý čas, keď cognac spočíva v tichu dubového
suda, pomaly si uberajúc to najlepšie z jeho dreva
a rozvíjajúc tak tie najdelikátnejšie chute a arómy, je
v kontakte so vzduchom a pomaličky stráca niečo zo
svojej alkoholickej sily a celkového objemu. Táto pri-
rodzená evaporácia je známa ako „anjelský podiel“.
Toto pomenovanie pochádza z 18. storočia, keď chcel
kňaz zo Segonzacu ponúknuť biskupa z Angouléme
cognacom zo svojej pivnice počas jeho návštevy
a zistil, že hladina cognacu v sudoch, uložených
v pivniciach pod kostolom, je nižšia ako pôvodne
bola. Označil túto stratu ako „anjelský podiel“ a toto
označenie sa používa dodnes nielen v súvislosti
s cognacom, ale aj vo výrobe whisky.

Cognac ako umenie

Tu sú akékoľvek slová zbytočné. Pokochajte sa
pohľadom na prekrásne balenia cognacov Lheraud
a spojenie “cognac a umenie” dostane okamžite kon-

krétne a veľmi zreteľné kontúry.
Dodáme len, že za všetkým
hľadaj ženu a platí to i pri
návrhoch balení cognacov
Lheraud.

Ich autorkou je totiž
madam Lheraud. Každá eti-
keta, kompletné balenie

fliaš, použité netradičné
materiály a celkový vizuál

nesú jasný rukopis tejto krehkej
dámy.
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Vieux Millenaire
25-ročný cognac z Petite Cham-
pagne, balený v hodvábnom papie-
ri s motívom Toulouse Lautreca.

Prekrásna kombinácia pokladov Francúzska
Vieux Pineau des Charentes, Lheraud
V.S.O.P. Fine Petite Champagne a lahôdka
nad lahôdky, foie gras v sklenenej dózičke.

Cognac & čaj
Výsledok spolupráce s predajňou 
a čajovňou v Paríži, La Maison 
Hédiard. Noblesa cognacu a čaju.

Vintages / ročníky
Ponúkame tri ročníky z troch rôznych
oblastí - Grande Champagne 1971, Petite
Champagne 1975 a Fins Bois 1969. 
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Privátna rezerva
Skvost nad skvosty. Keď navštívite Paradise u Lhe-
rauda, ovanie vás neopísateľný duch času a história,
zhmotnená do vyznačených rokov destilácie, sa dá
takmer krájať. A Lheraud kúsok tej histórie odkrojil
a zabalil do jednoduchého balenia, podčiarkujúc
výnimočnosť. Prichádza cognac z roku pána 1868.

Adam
Moderná kryštálová karafa čistých tvarov ukrýva
staručký cognac z roku 1934. Karafa je taká výni-
močná, že si vyžaduje výnimočné balenie. Skrinka
z topoľového dreva s podpisom rezbára je presne
takým balením. Stačí do nej vložiť zvlhčovač a máte
elegantný humidor na uskladnenie vašich cigár.

Charles X.
Fľaška bola vyrobená pre rodinu Créqui v roku 1740
na objednávku p. Charlesa de Créqui, maršála Fran-
cúzska za Ľudovíta XIII. Rešpektujúc túto tradíciu
reprodukoval dom Lheraud túto fľašku ako symbol
Veľkého Cognacu, ktorý má rovnako bohatú históriu.

L‘Art du Temps
Umenie času

Čas je najlepší domov pre cognac.
Kryštálová karafa je výtvorom človeka.
Čas i človek si splnili svoje sny... 
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revo je prirodzene živý materiál a ak sa zasnúbi
s vodou života – eau-de-vie, vznikne nádherná
kombinácia prírodných elementov, ktoré
s potešením vychutnávajú znalci na celom svete.

Pozrime sa preto na úvod do problematiky sudov pri
výrobe cognacu.

Dub je odolný, voduvzdorný, ľahko štiepateľný
pozdĺž jadra a je dobre známe, že drží svoj tvar, ak je
správnym spôsobom fixovaný. Jeho ľahká poréznosť
a zvláštne chemické zloženie dávajú našej eau-de-vie
nádhernú farbu a vôňu, ktorú môžete spozorovať pri
degustácii.

No a tu je vysvetlenie nevyhnutných krokov pri
výrobe sudov od výberu dreva po skladanie suda.

Výber dreva

Základné pravidlo pre výber dreva definujú fran-
cúzske zákony, upravujúce výrobu cognacu a pravidlá
s tým súvisiace. Takže pre výrobu sudov, používaných na
zretie cognacu, sa môžu používať duby výlučne z oblasti
Limousin alebo Troncais. Predpis určuje i minimálny vek
duba, ktorý je stanovený na 40 rokov. Tak, ako pri dopo-
ručovaných lehotách pri zretí cognacu, aj v tomto prípa-
de sa tento limit vysoko prekračuje a výrobcovia použí-
vajú duby aj viac ako 80 rokov staré. Reprodukcia lesa je
zabezpečená nariadením, podľa ktorého namiesto jed-
ného zoťatého starého duba sa musia vysadiť dva mladé.
Výber lesov nebol náhodný. Výrobcovia skúmali vlastnos-
ti rôznych dubov a nakoniec sa rozhodli pre zmienené
dve oblasti. V lesoch v Limousine a Troncais rastú duby,
ktoré nemajú taký pravidelný tvar ako v iných oblastiach.
Rastú rýchlejšie a majú mäkkšie zloženie. Sú bohatšie na
tanín ako ostatné druhy duba, a preto sa tieto stromy
používajú najmä na starnutie eau-de-vie.

Časová postupnosť výberu primárnych materiálov:
September – predvýber stromov podľa priemeru,

uzlovitosti, kmeňa, atď.
Polovica októbra až koniec novembra – aukcia

vybratých jedincov.
December až koniec februára – stínanie stromov,

kým sú bez listov.
Január až polovica júna – schnutie kmeňov na

otvorenom priestranstve.
Polovica júna až koniec augusta – výroba a sušenie

dláh. Dlahy schnú na otvorenom priestranstve a dĺžka
schnutia je stanovená na minimálne 3 roky. 

Jeden strom poskytne v priemere drevo, potrebné
na výrobu dvoch sudov. Kmene sa sušia niekoľko mesia-
cov, počas ktorých zmäknú, vysušujú sa a stratia časť
svojej horkosti, lebo časť tanínov sa vyluhuje.

Štiepanie dreva

revo sa postaví kolmo na podstavu. Najskôr sa
rozštiepi na polovicu cez jadro kmeňa. Každá
z polovíc sa delí na ďalšie časti, z ktorých sa
potom vyrábajú dlahy. Tie budú eventuálne

použité na výrobu suda. 
Drevo sa nepíli, ale štiepa preto, aby bola zachova-

ná jeho štruktúra, ktorá zabezpečuje vodotesnosť.
Beľové drevo (najvrchnejšia vrstva dreva svetlej

farby) a jadro kmeňa sa musia odstrániť. Tieto dve časti
sa oddeľujú - v prvom prípade v hrubej vrstve a v druhom
vo veľmi tenkej - vzhľadom k tomu, že ich pórovitosť nie
je vhodná na výrobu sudov. Prirodzená pórovitosť umož-
ňuje nepriamy kontakt alkoholu so vzduchom, kontrolo-
vaný cellar mastrom.

Beľové drevo a jadro sa odstraňujú štiepaním
a takto vzniknuté dosky sa potom hobľujú až do odstrá-
nenia nerovností z hŕč alebo uzlov.

Počas štiepania sa môžu objaviť dodatočné chyby
v dreve, a preto sa niektoré kusy dávajú bokom, alebo
úplne vyraďujú z použitia pre výrobu sudov.

Vysušovanie dláh

Po naštiepaní je mimoriadne dôležité nechať dlahy
vyschnúť. Dub všeobecne obsahuje okolo 35 až 40 %
vody, pričom tento obsah sa musí znížiť na 14 až 18 %.
Prirodzené sušenie prebieha na otvorenom priestranstve
a trvá 3 a viac rokov. Dlahy sú uložené tak, že sú medzi
nimi medzery, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu okolo
každého kusa.

Počas tohto obdobia prebiehajú v dreve dramatické
zmeny. Predovšetkým stráca svoju surovosť, súvisiacu
s tanínom, ktorá niekedy môže spôsobiť nahorklosť vína.
Tieto chemické substancie sa dažďom pomaly vyplavujú
z dreva, čo zlepšuje jeho pórovitosť. Práve v póroch dreva
sú uložené tieto nezdravé elementy a ich vyplavením sa
póry uvoľňujú.

D

D



37

Výroba dláh

Na vonkajšej strane je dlaha oblá, čím debnár získa-
va oblý tvar suda. Potom sa zhobľujú hrany dlahy tak, aby
k sebe zapadli a zabezpečili vodotesnosť suda. Nakoniec sa
zrežú na potrebnú dĺžku.

Výroba dna 

Najmenšie dlahy a tie, ktoré sa predtým vyradili, sa
uložia vedľa seba. S použitím kružidla určí debnár ich naj-
lepšiu konfiguráciu pre dno budúceho suda.

Medzi každý kus dreva sa vkladá zvláštna trstina
z Holandska, ktorá má zabezpečiť vodotesnosť dna. Jed-
notlivé kusy dreva sú spojené kolíkmi z tvrdého dreva.

Dno potom musí byť dokonale vytvarované, aby
presne zapadlo na sud s požadovanou tesnosťou.

Skladanie suda

ontáž suda sa začína, len čo debnár umiestni 
jednotlivé dlahy do kruhovej obruče a vytvorí tak
akýsi tvar ruže. Remeselník vyberá dlahy a skladá
ich dohromady – používa sa cca 30 ks na jeden

sud. Do jednej dlahy – širšej ako ostatné, tzv. majstrovská
dlaha - sa vyvŕta otvor. Ten bude slúžiť na napĺňanie suda.

Zahrievanie

Najprv, aby nebolo riziko zlomenia dláh a aby sa
drevo dalo ohýbať, sa zľahka zahrieva v procese, nazýva-
nom „le cintrage“. Dlahy, vedené kovovou obručou, sa
umiestňujú nad malý oheň.

Účinkom tepla sa drevo stáva ohybnejším a súčasne
sa zvlhčuje, čo umožňuje jeho spájanie. Postupne sa dlahy
spájajú, až sa tesne uzavrú.

Druhé dodatočné zahrievanie s variabilnou intenzi-
tou sa vykonáva podľa požiadaviek cellar mastra. Už
v tomto štádiu výroby sudov sa totiž môže ovplyvniť
výsledná kvalita cognacu po rokoch zrenia.

Ľahké zahrievanie - vnútro suda je svetlé.
Stredné zahrievanie - vnútro suda je viac dohneda.
Silné zahrievanie - vnútro suda je takmer čierne.
Zahrievanie dreva mení vlastnosti duba. Komponenty

ako celulóza a hemicelulóza, a látky ako lignín a tanín sú
zničené uvoľňovaním molekúl s rôznymi príchuťami
(dávajúce vanilkovú a mandľovú arómu). Tie neskôr sfar-
bujú eau-de-vie a dávajú jej veľmi zvláštnu arómu.

Medzi dvoma zahrievaniami sa osádzajú provizórne
obruče. Akonáhle je sud vyformovaný, zahriaty a zbavený
arómy pripálenia, prechádza do oddelenia, v ktorom sa
konce dláh upravia (skrátia, ohobľujú a pod.). Dná sudov sú
pripravené už predtým, ako sa sud dokončí a začnú sa pri-
spôsobovať novému sudu. Do dláh na vnútornej strane sa
urobí ryha a na pripevnenie dna sa použije pasta s múč-
nym základom, ktorá zvyšuje vodotesnosť.

Ukončenie

konáhle sú dno a veko (základne suda) na svojich
miestach, sud je vyskúšaný vháňaním vody
a stlačeného vzduchu cez uzatvárací otvor. Potom
sa definitívne ručne narazia galvanizované obruče

s pomocou „chasse“, čo je zvláštny druh kladiva. Základne
sa prehobľujú a vyrazí sa na ne logo debnára. Sud sa nako-
niec prebrúsi brúsnym papierom a do plniaceho otvoru sa
narazí drevený kolík alebo korková zátka. Na zlepšenie
vodotesnosti suda sa spolu s nimi používa i jemná látka.

Sud je teraz pripravený prijať eau-de-vie. Poskytne
perfektné podmienky pre starnutie, odovzdáva našej eau-
de-vie zvláštne arómy a znižuje jej obsah alkoholu. 

Alchýmia zrenia môže začať.
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Keď sa povie Delamain...

„Cognac je nepopierateľne hlavné mesto
obchodu s cognacom, ale práve v Jarnacu a v Bar-
bezieux sa človek môže dotknúť toho, čomu hovo-
ríme ‘spirit’ (alkohol alebo duch), avšak v inom
význame: duch génia Charentes.”

Cyril Ray

„Delamainovci, firma a rodina z Jarnacu, sú
protestanti. Pôvodom zo Saintogne, jeden člen rodi-
ny odcestoval v roku 1625 do Londýna ako vedúci
delegácie Henrietty-Márie, nevesty Charlesa I. Po
rozhodnutí usadiť sa v krajine pohostinnejšej ako
jeho vlastná, stal sa Nicholas Delamain v roku 1639
rytierom a presťahoval sa do Írska ako protestanský
správca majetku a jeden z hlavných farmárov
v Írsku. Jeden jeho potomok bol hrnčiarom v Dubli-
ne - Henry Delamain, ktorý dostal odmenu 100
libier od írskeho parlamentu v roku 1753 za prven-
stvo v použití uhlia pri vypaľovaní, pretože dovtedy
sa používala výhradne rašelina a drevo. (Írska geor-
giánska skupina pripravila výstavu jeho nádherných
prác v Castletown House blízko Dublinu v roku
1971).“ Cyril Ray, Cognac, str. 44.

Kým bola jeho práca publikovaná, niektoré
z diel Henryho Delamaina sa objavili ako ilustrácie
na sérii známok, vydaných Ískou republikou.

Henryho vnuk James, syn strážcu na zámku
v Dubline, sa v roku 1759 vrátil do krajiny svojich
predkov a vstúpil do obchodu s cognacom. V roku
1762 sa James stal partnerom vo firme svojho svok-
ra Isaaca Ransona, šéfa dobre fungujúcej firmy
z Jarnacu, ktorá dodávala cognac do Írska
a Holandska od roku 1725.

Po ukončení revolučného hnutia a cisárstva
znamenala reštaurácia v roku 1815 začiatok vzras-
tu obchodu s cognacom. So svojimi bratrancami
Roulletovcami založil Henry Delamain v roku 1824
dom Roullet a Delamain, a pod týmto menom fun-
goval po štyri generácie. V roku 1920 zostal Dela-
main ako jediný majiteľ firmy a jej meno zmenil na
Delamain & Co. 

Tým sa pôvod domu Delamain datuje od
samého začiatku obchodu s cognacom a firmu tak
radí k jedným z najstarších mien v tomto obchode.

Zaujímavosťou zostáva fakt, že niektorí členo-
via rodiny Delamain si urobili meno a stali sa zná-
mymi v oblastiach na hony vzdialených výrobe
cognacu. Napr. Jacques Delamain bol v 30. rokoch
minulého storočia známy ako orchidológ – mnohé
malé francúzske orchidey nesú jeho meno. Ďalší
člen rodiny Maurice založil známe vydavateľstvo
v Paríži – Stock, a Robert napísal klasickú históriu
cognacu – brilantnú esej mohutne ignorujúcu
obchodnú stránku príbehu, v ktorom jeho rodina
hrala nie bezvýznamnú úlohu.

Spoločnosť Delamain a značky, nesúce jej
meno, sú unikátne. Ich výnimočnosť našla odraz
v neutíchajúcom záujme anglickej aristokracie,
ktorá vždy oceňovala prvotriednu kvalitu brandy.
Zaujímavé je, že mnohé z cognacov Delamain opus-
tili svoj rodný kraj Cognac ako Early–Landed, t. j.
expedované okamžite po ukončení dvojitej destilá-
cie, a boli na dlhú dobu zrenia uskladnené v tma-
vých a vlhkých pivniciach v Londýne alebo v Bristo-
le. Po naplnení do fliaš sa predávali ako individuál-
ne ročníky cognacu. Ich kvalita bola neodškriepiteľ-
ná už od 18. storočia a firmu stále vedú príslušníci
rodiny – mademoiselle Delamain sa vydala za mon-
sieura Braastada, starého otca jedného zo súčas-
ných riaditeľov. Delamain stále nakupuje cognac
výhradne z oblasti Grande Champagne, a potom len
brandy, ktoré sú najmenej 10 rokov staré, zrejúce
v starých sudoch. Zaujímavé je, že väčšina dodáva-
teľov sú dlhoroční obchodní partneri, ktorí presne
vedia, o aký druh eau-de-vie majú páni z Delamain
prednostne záujem. Permanentne vysoká kvalita
produkcie domu Delamain je dôkazom, že to ich
dodávatelia i oni sami robia dobre. Používanie
výhradne starých sudov na starnutie je striktným
pravidlom a v rozhodujúcej miere dáva cognacom
Delamain ich nenapodobiteľnú eleganciu a jemnosť,
oceňovanú znalcami na celom svete.
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Výnimočnosť ročníkových cognacov
ročníkových cognacov Delamain

Delamain je jeden z mála veľkoobchodníkov
v Cognacu, ktorí dostali oprávnenie vyrábať nie-
ktoré zo svojich cognacov ako ročníky.

V novembri 1962 rozhodla Obchodná aso-
ciácia Cognac, že už viac nebude povoľovať
označenie presného ročníka na etikete cognacu,
ktorý zreje vo Francúzsku, pretože francúzska
legislatíva nezakladá dostatočnú kontrolu v pro-
cese posudzovania oprávnenosti označenia “Roč-
ník” na fľašiach cognacu.

Hoci sme boli priamo zasiahnutí týmto roz-
hodnutím, chápali sme jeho racionálne pozadie.
V tom období sme sa rozhodli využiť jednu
z našich pivníc na brehu Charente na skladovanie
niektorých našich najlepších cognacov a stať sa
tak špecialistami na zrenie ročníkových cognacov.
Každý rok, nasledujúci po destilácii v starobylých
„alambic“ - prístrojoch, umiestňujeme do tejto
pivnice starostlivo vyberaný Grande Champagne
Cognac do dobre vyzretých dubových sudov. Piv-
nica je neustále uzamknutá a namiesto toho, aby
sme držali kľúče pri sebe, odovzdali sme ich
miestnym colným úradom, alebo v poslednom
období častejšie FRAUD Office. Vždy, keď potre-
bujeme vojsť do tejto pivnice (umiestniť sem nový
cognac,  vybrať nejaký cognac alebo nafľaško-
vať...), sme pod dohľadom kontrolujúceho orgánu, 
ktorý zaznamenáva každý náš vstup do tejto 
pivnice.

V roku 1989 bolo zavedené nové pravidlo,
týkajúce sa ročníkových cognacov, a ročníky boli
akceptované, len čo bol preukázaný skutočný vek
cognacu. Špeciálna pivnica na ročníkový cognac 
v skladoch Delamain a zásoby v nej uložené (vek
cognacu bol potvrdený uhlíkovými testami) nám
umožnili opäť predávať náš cognac ako overene
ročníkový.

Rok, uvedený na etikete Delamain ročníko-
vého cognacu, je rokom zberu hrozna, ktorého des-
tilácia prebehla najneskôr do konca marca nasledu-
júceho roka. Zákazníci mnohokrát mylne považujú
rok, uvedený na etikete, za rok destilácie.

Každý rok fľaškuje Delamain obmedzené
množstvo svojich ročníkových cognacov. V roku
2004 sa nafľaškovali veľmi malé množstvá Grande
Champagne 1969 a 1973. Niektoré z predchádzajú-
cich ročníkov 1968, 1971 môžete nájsť u predajcov
vo vašej krajine.

Rok Ročníkový cognac
2000 1962, 1968
2001 1965, 1968
2002 1965, 1968, 1971
2003 1969, 1971, 1973
2004 1969, 1973
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Delamain Vesper

Nádherná zmes Grande
Champagne cognacov, zrejú-
cich v starých sudoch z limou-
sinského duba na brehu 
rieky Charente. Zmes obsahu-
je cognac starší ako Pale &
Dry, nádherne jantárovej
farby s jasným zlatým leskom.
Vesper podľa šiestej kánonic-
kej hodiny, oslavovanej
piesňou v každé neskoré
popoludnie. Vyjadruje jeho
bohatosť, dôstojnosť, ba až
zbožnosť, ktorú zosobňuje.

Delamain Pale & Dry X.O.

Grande Champagne Cognac, zrejúci
v starých pivniciach blízko rieky Charen-
te, v pivniciach s vyššou vlhkosťou,
neskôr premiestnený do pivnice suchej.
Je zmesou cognacov z premier cru, ktoré
zreli samostatne v starých sudoch a po
vytvorení zmesi zreli následne aspoň dva
roky, aby sa krásne spojili v „marriage“.
Pale – svetlý preto, lebo má svetlejšiu
farbu ako iný cognac porovnateľného
veku vzhľadom k prírodnej svetlej farbe
cognacu, získanej zo starých sudov. 
Dry – suchý, lebo má len svoju prirodze-
nú sladkosť.

Delamain Trés Vénérables

Zmes starých Grande Cham-
pagne cognacov, spočívajú-
cich v tichu pivníc v Jarnacu
dlhé desiatky rokov. Zmieša-
ním a následným dozretím sa
zvýrazňuje ich elegantný
charakter. Trblietavý jantáro-
vý skvost s jemným zlatým
leskom. Jeho mäkkosť je výni-
močná rovnako, ako závereč-
ný dojem vyzretosti a plnosti. 
Trés Vénérables, lebo toto
meno skutočne odráža jeho
až takmer starobylosť.
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Zmysly v pohotovosti

Konzumácia cognacu by mal byť akýsi miniobrad,
prostredníctvom ktorého uspokojíme naše zmysly
a potešíme sa z výnimočného zážitku. Naše zmysly by
preto mali byť skutočne v pohotovosti, aby sme neboli
ukrátení o žiadny zo zážitkov, ktoré cognac pri degustácii
ponúka. Poďme ale pekne po poriadku...

Cognac je eau-de-vie, ktorá odráža svoj región.
Každá z oblastí, ktoré sú rozmiestnené v oblúkoch okolo
kriedových centrálnych regiónov Grande a Petite Cham-
pagne, má svoj vlastný charakter. Tieto rozdielne charakte-
ry sa prenášajú rôznymi metódami ošetrovania viniča,
odlišnosťami pri destilácii, ako aj meniacimi sa technikami
pri starnutí a zrení.

Avšak je to práve proces starnutia, (keď cognac strá-
vi čas v dubových sudoch), ktorý vyvolá jeho plnú “osob-
nosť” podľa oxidácie, tanínu a aróm, ktoré mu odovzdáva
drevo. Umenie cellar mastra spočíva v spájaní cognacu
z rôznych oblastí a rôzneho veku tak, aby dosiahol chuť
a štýl charakteristický pre ten-ktorý cognacový dom.

Degustácia cognacu začína výberom vhodného
pohára, ktorý umožní eau-de-vie vyjadriť všetky jej kvali-
ty. Doporučujeme pohár v tvare tulipánu alebo cibule, tvar
ktorých bol podrobne skúmaný. Bolo zistené, že tento tvar
udržiava dobre arómu, postupne ju uvoľňujúc počas
degustácie.

Pre netrénovaných je pitie cognacu predovšetkým
radosť. Avšak mali by byť dodržiavané určité pravidlá pri
analyzovaní farby, jemnosti, pôvodu a ročníka cognacu,
umožňujúce pozorovať podstatné črty jednotlivých cogna-
cov. Degustácia zapája všetky zmysly: vzhľad je dôležitý,
avšak vôňa a chuť sú nad ním.

Oči
Farba eau-de-vie pochádza z jej zrenia v dubových

sudoch. Všeobecne sa rozlišujú dva druhy eau-de-vie:
„biely“ destilát, ktorý nestrávil čas v dreve, a zrelá eau-de-
vie ako cognac, ktorý postupne naberal farbu a tanín zo
sudov.

Pri degustácii cognacu by ste mali túto farbu spozo-
rovať. Mali by ste si všimnúť priehľadnosť cognacu a jeho
svit/lesk. Skontrolujte akékoľvek zákaly, trosky v tekutine
a prípadnú “iridescence”, ktorá môže signalizovať prítom-
nosť neželaných stôp oleja. Na záver preverte viskozitu
cognacu sledovaním „nôh“, ktoré sa zachytávajú na ste-
nách pohára. Opatrne nakloňte pohár tak, aby sa cognac
takmer dotkol okraja a opäť ho postavte do zvislej polohy.
Z najvyššieho miesta, kam sa cognac v pohári pri naklone-
ní dostal, sa spúšťajú drobné kvapôčky na dno pohára. Toto
sú nohy cognacu.

Nos
Na vykonanie čuchovej analýzy sú potrebné 3 vdy-

chy: najprv, keď je cognac v kľude, druhýkrát po jemnom
zakrúžení cognacu v pohári a tretíkrát, keď sa cognac
poriadne zamieša. Tento postup umožní odhaliť rôzne
arómy – od tých najprchavejších až po najťažšie.

Len čo sa priblížite pohárom k nosu, najskôr vás
zasiahnu najprchavejšie vône, ale potom sa objaví základ-
ný buket cognacu (všetky aromatické vnemy sú dôležité 
- vôňa i aróma). Kvetinové a ovocné vône v druhom 
vdychu, ako aj suché limetové kvety, kvety viniča, suché
výhonky viniča, hroznová šťava, fialky, vanilka.

Eau-de-vie vyrobená z vína všeobecne obsahuje
nasledovné vône: kvetinovú, ovocnú, korenistú, drevitú
a empyreumatickú (od gréckeho slova „pyros“ alebo oheň
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a obsahuje arómy z dymu, grilovania, pečenia, opekania
a spálené arómy), ako aj rancio.

Takto je možné pozorovať prítomnosť rôznych aróm,
komplexnosť chute a jej nezávislosť od obsahu alkoholu.
Alkohol by nemal potlačiť arómy. Je to len spôsob, ako ich
zvýrazniť.

Všeobecne platí, že ak pri prvom nádychu dominuje
vnem z alkoholu, ide o mladý cognac. V staršom cognacu
naopak alkohol takmer vôbec necítiť a dominujú vyzreté
arómy sušeného ovocia, kože, vanilky, dubovej kôry. 

V tejto fáze degustácie mnohí začínajúci konzumen-
ti nepriznávajú, že je problematické rozoznať v komplex-
nej vôni cognacu jasné tóny duba, vanilky, kože, v našich
končinách totiž nemáme vyvinutú čuchovú pamäť na uve-
dené arómy. Jednoducho, aromatický vnem alebo informá-
ciu, ktorú dostanete prostredníctvom nosa, neviete spáro-
vať s príslušnou informáciou v čuchovej pamäti - že toto je
vôňa dreva, vanilky alebo orecha. Je to úplne prirodzené.
Pre porovnanie, ak nevyvíjate dlho fyzickú aktivitu, svaly
vám ochabnú a tak je to i s čuchovou pamäťou. Ak ju
netrénujete, neviete potom jasne rozlíšiť jednotlivé arómy.

Na záver tejto časti o degustácii ešte jedna poznámka.
Hoci nie je absolútne nevyhnutné zahrievať pohár

s cognacom v dlani, tento kontakt je skutočnou radosťou
a potešením. Je to určitý druh „konverzácie“, ktorú si
vychutnáte viac, ak vám v pohári zostane pár kvapiek
cognacu. Ale predovšetkým vás musíme upozorniť – nikdy
nezohrievajte pohár nad plameňom alebo v horúcej vode.
Zvlášť v prípade starých cognacov z Grande Champagne je
dôležité degustovať pri izbovej teplote, a preto nezabud-
nite umiestniť cognac do miestnosti, kde sa bude degusto-
vať, s dostatočným časovým predstihom. Opäť však buďte
trpezliví, počkajte si na prirodzené odovzdanie teploty
medzi cognacom a miestnosťou.

Ústa
Predovšetkým musíte rozlíšiť štyri rozdielne chute:

sladkú, pikantnú, kyslú a horkú. Zistíte to analyzovaním
eau-de-vie v ústach počas degustácie, ako aj na záver ako
chuť, ktorá zostáva.

Prvá časť opisu by mala byť o prítomnosti alkoholu.
Mali by ste to posúdiť z pohľadu sily a kvality jeho rozplý-
vania. Dôležité je, či je dojem z alkoholu len krátky na
úvod, alebo pretrváva i po dlhšej dobe, ktorú cognac strá-
vi v pohári. Následne by ste mali odhadnúť štruktúru
a tanínovú skladbu cognacu, t. j. rozpoznať, či ide 
o cognac mladý alebo starší, prípadne sa pokúsiť určiť oblasť,
ak sa jedná o single cru. Následne sa odhaduje celkový
charakter eau-de-vie. Po prvom dojme alkoholu podnebie
príde do kontaktu s jemnými arómami cognacu, jeho
okrúhlosťou, sladkosťou, hladkosťou, jemnosťou, ľahkos-
ťou, dĺžkou, ohnivosťou, rancio (španielske slovo označu-
júce eaux-de-vie, ktoré obsahujú orieškové charaktery
s ľahko maslovými spečenými tónmi, ktoré sa objavujú po
zrení), harmóniou...

A na záver, pri degustácii tiež oceníte dĺžku času, 
počas ktorého zostáva eau-de-vie s vami a rozvíja sa vo
vašich ústach. Dĺžka záveru cognacu je jedným z poznáva-
cích znamení pre určenie mladého a starého cognacu. Čím
dlhší je záver, t. j. čím dlhšie cítite chuť cognacu v ústach,
tým je cognac starší a vyzretejší.

Dno pohára
Je to jeden z najfrancúzskejších spôsobov, ktorý

odhaľuje dušu cognacu. Položte kúsok papiera na pohár,
z ktorého ste degustovali, ak v ňom zostala posledná kvap-
ka cognacu. O pár hodín neskôr, alebo ešte lepšie nasledu-
júce ráno, odstráňte papier a zhlboka vdýchnite. Uväznené
arómy teraz utekajú pre potešenie všetkých, ktorí tento
spôsob a tradíciu zaviedli. Obyčajne sa uchovajú tie
najťažšie arómy, najjemnejšie, presné a staré, prevzdušne-
né a zbavené alkoholu, ktoré boli schopné sa rozvinúť
a následne odhaliť. Degustácia cognacu je vzrušujúce
a nikdy nekončiace dobrodružstvo. Pri takom širokom sor-
timente, pochádzajúcom z rôznych oblastí, rôzneho veku
a navyše umne spolu premiešanom a vyzretom, je to sku-
točne nekonečný príbeh. Mnohí výrobcovia uvádzajú
základné degustačné poznámky pre svoje výrobky, my sa
však pokúsime priniesť naše vlastné hodnotenia a porov-
náme ich s degustačnými poznámkami výrobcov.
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Zastavme sa spoločne pri najdôleži-

tejších míľnikoch histórie nápoja, ktorý sa

po mnohých a mnohých rokoch vývoja stal

jedným zo symbolov Francúzska.

3. storočie

Vytvorením v inohradov 
Saintonge chcel rímsky cisár Pro-
bus rozšíriť privilégium na vlastne-
nie révy a vyrábanie vína pre všet-
kých Galov.

12. storočie

S povzbudením od Williama
X., vojvodu z Guyenne a grófa
z Poitiers, vytvorilo sa veľké úze-
mie určené na výrobu vína,
známe ako Vignoble de Poitou.

13. storočie

Vína, vyprodukované
v oblasti Vignoble de Poi-
tou, boli veľmi obľúbené
v krajinách okolo Sever-
ného mora, kde boli
dovážané na holand-
ských lodiach, ktoré tam
prišli, aby nakúpili soľ na
pobreží. Obchod s vínom
pomohol rozvinúť obchod-
nú mentalitu v Charentskej
kotline. Postupne sa vinohrady
rozšírili do vnútrozemia, cez 

Saintonge a Angoumois. Mesto Cognac už bolo dobre
známe kvôli obchodu s vínom a taktiež ako uznávané cen-
trum obchodu so soľou, čo je aktivita, ktorá sa datuje 
od 11. storočia. 

16. storočie

Holandské lode prišli do oblasti Cognac, aby nakúpili
dobre známe vína z oblastí Champagne a Borderies. Vino-
hrad Aunis produkoval také veľké množstvá vína, že bolo
ťažké sa ich zbaviť, lebo tieto vína s nízkym obsahom alko-
holu sa počas dlhej cesty loďou pokazili. Holandskí

obchodníci ich potom začali
používať vo svojich nových disti-
lérkach a transformovať ich na
prepálené víno - brandwijn alebo
brandy - víno. 

17. storočie

Metóda dvojitej destilácie sa
prvýkrát použila v regióne v sko-
rých rokoch 17. storočia. To 
znamenalo, že víno pretransfor-
mované na eau-de-vie, už viac
netrpelo kvôli dlhému trans-
portu. Liehoviny, oveľa viac
koncentrované ako víno, sa
ľahšie prepravujú. Prvé des-
tilačné prístroje, inštalova-
né Holanďanmi v Charen-
te, boli postupne upravo-
vané. Francúzi vyvinuli
a zlepšili techniku pred-
stavením metódy dvoji-
tej destilácie. S onesko-
reniami pri vykladaní lodí

bolo zjavné, že eau-de-vie
sa zlepšovala, keď sa nechala

dozrievať v sudoch z limousín-
skeho duba.
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18. storočie

Trh sa vybudoval až koncom 17. storočia. Následkom
dopytu po víne boli vytvorené „Comptoirs“ alebo zastúpe-
nia v hlavných mestách oblasti, niektoré ešte dodnes 
existujú. Zbierali vyprodukovaný cognac a vytvorili pravi-
delné spojenia s nákupcami v Holandsku, Anglicku a sever-
nej Európe, neskôr sa rozšírili do Ameriky a na Ďaleký
Východ. 

19. storočie

Bolo založených oveľa viac obchodných domov
a v polovici 19. storočia začali expedovať liehoviny 
častejšie vo fľašiach ako v sudoch. Táto nová forma obcho-
du dala podnet na rozvoj ďalšieho priemyslu v oblasti skle-
nárstva, výroby balení  a zátok, a tak isto aj v tlačiaren-
skom priemysle. Toho času zaberali vinohrady 280 000
hektárov. Okolo roku 1875 sa v Charente objavil vírus
révokazu. To viedlo k zničeniu révy v oblasti a v roku 1893
zostalo len 40 000 hektárov. Trvalo mnoho rokov a stálo to
veľa trpezlivosti a úsilia, pokiaľ sa obnovila regionálna
ekonomika po tejto katastrofe.

20. storočie

Počas prvej štvrtiny minulého storočia sa vinohrady
pomaly znovu otvárali, využívajúc americké zásoby. Aj keď
nikdy nedosiahli predošlú úroveň produkcie, dôsledná sta-
rostlivosť veľmi zvýšila zber. Každý stupeň výroby cognacu
je riadený predpismi, ktoré sú určené na
ochranu produktu, ktorého hodnota sa
zvyšuje.

Pár storočí v pár slovách

Vína z Poitou, La Rochelle
a Angoumois, vyrábané z vysoko
kvalitných vinohradov, boli
posielané do severnej Európy,
kde boli vychutnávané
Angličanmi, Holanďanmi
a ľuďmi zo škandinávskych
krajín na začiatku 13. sto-
ročia. V 16. storočí 
boli pretransformova-
né na eau-de-vie,
následne na to 
sa táto nechala
dozrieť v dubo-
vých sudoch, čím
sa z nej stal cognac. To
bol začiatok dobrodružstva
pre mesto, ktoré sa malo stať
hlavným mestom vo svetoznámom
obchode.

Zaujímavé dátumy z legendy:
1517 – brandy z regiónu prvýkrát vstupuje do medzi-

národného obchodu. Prvý sud bol odoslaný z Bordeaux.
1549 – prvý písomný záznam o predaji eau-de-vie

pochádza z La Rochelle, keď boli predané 4 sudy.
1571 – monsieur Jehan Serazin sa v historických

záznamoch po prvýkrát uvádza ako obchodník a výrobca
eau-de-vie.

1604 – za neznámu sumu zakúpil monsieur Isaac
Bernard monopol na destiláciu a predaj eau-de-vie v pro-
vinciách Tours, Poitou, Languedoc a Guyenne. Z jeho
monopolu si veľa nerobilo mnoho drobných výrobcov
a, ľudovo povedané, mali ho v paži.

1610 – monsieur Bernard monopol obnovil, avšak
ešte väčší počet drobných výrobcov ho mal i naďalej
v paži. Historicky je to najporušovanejší monopol v histó-
rii francúzskeho obchodu.

1617 – prvá písomná zmienka o výnimočnosti bran-
dy z oblasti Cognac. Na dodacom liste z La Rochelle bolo
po prvýkrát uvedené, že brandy je zaručene z Cognac.

1678 – oficiálne anglické noviny „London Gazette“
prvýkrát uvádzajú pojem „coniack brandy“.

1706 – v januárovom vydaní London Gazette bola
uverejnená reklama, v ktorej je ponú-

kaných na predaj 34 „kusov
Old Coniack Brandy“,
nachádzajúcich sa v prísta-

ve v Southamptone.
1720 – Holanďania

nakupujú dvakrát viac cogna-
cu ako Angličania.

1723 –
vychádza prvá
Savaryho kniha,
p o p i s u j ú c a
obchodný tovar,
zatiaľ bez zmien-
ky o cognacu.

1730 –
v prílohe k Sava-

ryho knihe sa
cognac podrobne

opisuje aj s hodnote-
ním, že brandy z Cognacu

je veľmi kvalitné a doporučova-
né ku konzumácii viac, ako kto-

rékoľvek iné brandy.
1770 – Londýn sa stáva mes-

tom s najvyššou spotrebou cognacu.
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Titulok sme si požičali so známeho filmu, pretože asi najlepšie
vystihuje, o čo tu ide. Na inom mieste predstavujeme výnimočnú ženu
z Cognacu, ktorá sa neokúňa a s prehľadom borí mnohokrát skostnatelé
názory a prístupy, s týmto regiónom a výrobkom spojené. A nebola by to
Francúzka, keby sa nesnažila vyjadriť aj pomocou vône alebo - ako to
lepšie znie v originálnom jazyku – pomocou parfum.

Béatrice Frapin – Cointreau, dedička prestížnej rodiny, ktorej história
sa datuje od roku 1270, sa o. i. vzdelávala aj na ISIPCA, čo je Škola vôní,
ktorú založil v roku 1970 Jean-Jacques Guerlain. Jej curriculum so všetký-
mi zhodami náhod tvorilo základ pre „1270“, prvý parfém, vzdávajúci
úctu tradícii cognacu. Spolupracovala s rodinným cellar mastrom u Fra-
pina, ktorý sa myšlienkou výroby parfému nadchol. Béatrice sa narodila
v rodine, predurčenej na veľké činy. Jeden z jej prvých predkov bol Francois
Rabelais, preslávená postava z francúzskej literatúry XVI. storočia
a pionier v umení žiť. Ďalšiu inšpiráciu si zobrala od svojho
starého otca Pierra Frapina a vytvorila eau de parfum prida-

ním aromatických dotykov odrody Folle
Blanche ročník 1870. Výnimočný zážitok.

Ušľachtilá vôňa  
„1270“ je pozdravná salva domu

Cognac Pierre Frapin. Vyvoláva všetky
príznačné arómy: kvetu viniča, trávy pod
nohami, pivnice a nových sudov. Typické
arómy, patriace k oblasti a jej výrobku.

Béatrice hodnotí „1270“ od Frapina
ako výrazný, senzuálny parfém, ktorý poteší
tak mužov ako aj ženy na celom svete.

Legendárna fľaštička
Prvotriedny parfém si zasluhuje

prvotriedne balenie. No a „1270“ takýto
vhodný obal má. Je to skutočný skvost.
Vonkajšia strana je lemovaná tromi zlatý-
mi kruhmi; zátka tróni navrchu a tlačidlo
s rozprašovačom to celé uzatvára.

Takmer 30 generácií po Pierrovi Fra-
pinovi od roku 1270 pokračuje v tradícii
výroby jedinečných cognacov, ktoré sa
dnes stali merítkom kvality pre znalcov.

Objavte i vy 700 rokov histórie
v cognacu Frapin a v jeho

aromatickej podobe,
v parféme „1270“.
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V predchádzajúcom čísle spravodaja ste

mohli nájsť stručnú upútavku na spojenie

– Krásna žena, krásny cognac. Dnes v téme

pokračujeme tak, ako sme sľúbili a po

Josephine od Camus sa zahľadíme na ďalší

z cognacov pre ženy - Miss You od Frapina.

V elegantnej štíhlej fľaške, tajomne ukrytej v bledej
tube, sa skrýva vyberaná zmes jemných cognacov. A tak, ako
asi tušíte, ak je to cognac od domu Frapin, tak je to určite
Grande Champagne. Tušenie vás neklame, je to číra Gran-
de Champagne, zosobňujúca všetky krásy tejto oblasti pre-
tavené, resp. predestilované v tomto špeciálnom cognacu. 

Miss You je zmesou starých cognacov z Grande
Champagne a je určená ako darček. Zlé jazyky tvrdia, že je
to chyták na mužov, ktorí neváhajú pre svoje potešenie
investovať do kvalitného cognacu a až doma sa zháčia, že

ich drahá polovička obíde takpovediac „na sucho“. No
a Miss You je práve vhodným darčekom, ktorý muž – zna-
lec môže venovať svojmu lepšiemu ja a vyrovnať tak svoj
handicap.

Jantárová farba Miss You svedčí o krásnom dlhom
zrení a začiatok degustácie nenechá nikoho na pochybách,
že tento cognac je viac ako vhodný do pekných ženských
úst. Jeho elegancia a mäkkosť je neuveriteľne príjemná.
Vôňa zrením dospela do nádherných tónov vanilky, prezre-
tého ovocia a medu s podtónmi kože. Skutočný zážitok.

K tomuto cognacu sa viaže úsmevná historka, ktorá
takmer hrozila rodinným sporom. Keď totiž Béatrice Coin-
treau hľadala vhodný motív na etiketu tohto cognacu pre
ženy, padla jej do očí podobizeň jej vlastnej starej mamy
a bolo rozhodnuté. Béatrice použila dobový portrét a eti-
keta bola na svete. To však ešte netušila, ako zareaguje
starý otec, ktorý, samozrejme, o použití motívu portrétu
manželky na označenie nového cognacu nemal ani potu-
chy. No a papá sa rozčúlil, až ho skoro vystrelo a zvyšok
rodiny vynaložil nemálo úsilia, aby ho presvedčil o pred-
nostiach tohto riešenia. Rodinná kríza bola zažehnaná
a cognac Miss You sa mohol vybrať na púť za svojimi
zákazníčkami po celom svete.   

A tak putuje dodnes...
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Príhovor pre-
zidenta agentúry
v prvom vydaní
spravodaja bol o životnej
ceste a ľuďoch, s ktorými
po nej kráča. Prvú jeho
veľkú cestu do oblasti
Cognac sme zorganizovali
v nadväznosti na naše jed-
nania počas Vinexpo
a po skončení výstavy
sa k nám prezident
agentúry Jaroslav Bilík
pripojil. Po hladkom
lete na trase Bratislava
- Paríž nasledoval pre-
sun na stanicu Mont-
parnasse 2 a trasa do
Angouleme vláčikom
zvaným TGV. Táto
mašinka zvládne trasu
takmer 450 km za 2
hodiny a 12 minút bez
zbytočného zastavova-
nia, a tak sme mohli
začať napĺňať pripra-
vený program návšte-
vy podľa plánu. V to
sme teda dúfali, lebo
prezident bol dva
týždne po operácii
kolena a neboli sme si
istí, v akej kondícii sa
do Cognacu dostaví.
Pre každý prípad bolo
pripravené kreslo na
kolieskach. Náš prezi-
dent je však tvrdá
nátura a program sa
mohol začať.

Deň prvý - Sobota
Popoludní presun zo železničnej stanice v Angouleme

rovno do St. Méme des Carrieres, kde sídli malá rodinná firma
Cognac Menuet. David Croizet, majiteľ, distilér a cellar mas-
ter v jednej osobe, sa nás okamžite ujal a veru bolo čo poze-
rať. Prvý dotyk s viničom v oblasti Grande Cham-
pagne, poklona novému destilátu i najpodrobnej-

ší opis detailov procesu destilácie. To všetko tu na preziden-
ta čakalo. Po ukončení prehliadky podvečer nasledovala
krátka prestávka na ubytovanie a oddych pred večernou
minibarbecue party u Menueta. Fotodokumentáciu z večera
z priestorových dôvodov neuverejňujeme.

Deň druhý - Nedeľa
Tak, ako sobota nie je najvhodnejšia, ani tento deň sa

obyčajne na prácu nevyužíva, avšak pobyt hlavy agentúry
bol krátky, tak ho bolo treba využiť. Ihneď po skončení
nedeľnej omše nás predpoludním prijal monsieur Jean-
Louis Brillet na svojom panstve a bolo čo obdivovať. Foto
pri najstaršom zachovanom koreni viniča z roku 1850 (!),
profesionálna degustácia celého sortimentu vrátane “sin-
gle alambic” cognacu. Je to cognac destilovaný v jednej
dávke destilácie, t. j. nemiešaný s inými dávkami ani inými

oblasťami – rarita
v Cognacu ako bič. Na
záver návštevy mon-
sieur Brillet obdaroval
prezidenta unikátnym
100-ročným cogna-
com a nasledoval pre-
sun cca 40 km sever-
ne od mesta Cognac.
Tu vznikol zaujímavý
pro j ek t ,  nazvaný  
Ecomusee du Cognac
a prezentujúci základ-
né fakty z histórie
i súčasnosti výroby
cognacu v pôvodných
podmienkach. Je to
niečo ako naše skan-
zeny, ale v komornej
forme s funkčnou dis-

tilérkou a pôsobivou video-projekciou. Ecomusee predsta-
víme podrobnejšie v niektorom z nasledujúcich vydaní.
Stojí to určite za to.

Deň tretí - Pondelok
Z nášho prechodného bydliska v Chateau Fontpinot

sme sa presunuli do mesta Jarnac, kde je asi najvyššia hus-
tota domov cognacu na meter štvorcový. Začíname
u Delamaina. Patrick Peyrelongue i Charles Braastad dobre
naladení nás vedú rovno do povestných delamainovských

pivníc. Na vysvetlenie dodávame, že Delamain
je veľkoobchodník, ktorý skupuje znamenité

C
o

g
n

a
c



49

eaux-de-vie a trochu vyzretý cognac, a špecializuje sa na
ich ďalšie miešanie a zrenie v starých sudoch. Ich hlavný
job je degustácia, nákup a potom napäté očakávanie, čo
sa im v sudoch vyvinie. Prezident zapózo-
val v miestnosti referenčných vzoriek
a nasledoval krátky presun do neďale-
kej rezidencie Louis Royer s asi naj-
pôsobivejšími pivnicami v modernom
šate.

Ujal sa nás Jean-Cyrill Vincent,
exportný manager, s ktorým sme absol-
vovali rýchlu prehliadku distilérky,
pivníc aj najmodernejšej fľaškovacej
linky, pripomínajúcej laboratórium.
Dotyk minulosti sme pocítili len
v budove sídla firmy a počas

stretnutia s 83-ročným zástupcom rodiny 
p. Michelom Royerom. Milé stretnutie, ale čas
nás  neúprosne hnal na ďalší míting. Čakala na
nás komparatívna degustácia u Frapina, takže
po asi 25-minútovom presune zo Jarnacu do
Segonzacu sme zakotvili na mieste činu.

Na programe dňa boli kvality XO, Extra a staršie roč-
níky, resp. zmesi od Frapina v priamej konfrontácii so štyr-
mi veľkými bratmi + Camus. Zasvätený výklad cellar mas-
tra Oliviera Paultesa, doplnený vtipnými bonmotmi Wilfre-
da Schumana, boli skutočným zážitkom. Zaujímavý krok
na demonštrovanie odlišností v kvalite cognacov rovnakej
„váhovej“ kategórie. A rozdiely sú teda značné.
To sa nedá opísať, to musíte zažiť. Po krátkom

srdečnom stretnutí
s Béatrice a spomien-
kach na jej návštevu
v Košiciach sme sa pre-
sunuli na obed do - po
rokoch znovu otvore-
nej - reštaurácie na
brehu rieky v meste
Cognac. I napriek
nášmu krátkemu poby-
tu v oblasti sme tu
našli pár obchodných
partnerov a ocenili sme
Wilfredovu voľbu res-
taurantu na odber
stravy.

P o p o l u d ň a j š í
program pokračoval prehliadkou u Camus, kde sme vhupli
priamo do bielych plášťov a nasledovali výrobného riaditeľa
do útrob jeho kráľovstva. Následná prehliadka expozície
pre návštevníkov domu Camus končila veľmi zaujímavým
bodom, ktorý si zaslúži zvláštnu pozornosť. A tej sa mu
dostalo v samostatnej reportáži o blendroch zo Slovenska.

Nasledoval presun do Chateau Fontpinot, mini-
oddych a zmena odevných zvrškov pre hlavný
bod celej návštevy – večeru na Chateau de
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Plessis, rodinnom sídle Camus. Šesťchodové
menu, podávané v súkromnej jedálni rodiny,
bolo skutočným gurmánskym zážitkom.
Prítomnosť prezidenta agentúry v Cognacu

vyvrcholila presunom do privátnej pivnice v pod-
zemí Chateau de Plessis, kam Cyril Camus, tak ako
pred ním jeho otec Jean-Paul Camus, pozýva naj-
vzácnejších hostí a osobne servíruje priamo zo

suda krásny staručký cognac z oblasti Borderies. Oblasti,
v ktorej rodina sídli už od nepamäti. Prvému poháriku však
predchádza zriedkavý ceremoniál – prijatie nového
príslušníka rodiny cognacu a jeho pasovanie za Chevalier
de Cour, prestížnej kavalérie rodiny Camus - Chevalerie du
Verre Galant... Prezident čelil rafinovanej otázke z úst Cyri-
la Camus, po krátkom uvažovaní vystrelil správnu odpoveď
a nadšené ovácie z prijatia nového Chevaliera nemali
konca kraja. Tým však ceremoniál neskončil. Nasledovalo
podobné preskúšanie, ktoré Sadko Mýtnik a Peter Dubina
absolvovali už počas dvoch predchádzajúcich návštev na
Chateau de Plessis a slávnostne boli povýšení na tretí stu-
peň – Grand Officier du Verre Galant. Tento titul sa udeľu-
je len veľmi zriedka niekomu, kto nepatrí do rodiny Camus,
alebo nepôsobí vo vyššom managemente firmy. Pocta
v Cognacu jedna z najvyšších.

Program na Plessis končil tesne pred polnocou typic-
kou „kapurkovou“ a ako je dobrým zvykom, zopakovanou
niekoľkokrát.

Deň štvrtý – Utorok
Nasledujúci deň už bol v znamení odchodu zo Cha-

teau Fontpinot a začali sme presunom do Cognacu k firme
Tessendier, sídliacej na kopci nad mestom. Veľkosť areálu
firmy bola prekvapením, obrovské skladové priestory zre-
cích pivníc by tu asi nik nečakal. Po prehliadke a preroko-
vaní obchodných podmienok pre poten-
ciálny biznis sme sa
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rozlúčili s prezidentom Jeromom Tessendierom a upaľova-
li do oblasti Petite Champagne. Tu na nás čakala skutočná
lahôdka. Cognac Lheraud. Asi v žiadnom dome cognacu sa
nesnúbi umenie výroby tohto vynikajúceho nápoja s ume-
ním, pretaveným do designu každej položky produkcie. Na
inom mieste spravodaja stručne firmu Lhearud aj s časťou ich
sortimentu predstavujeme. Už sa teším na obšírny riport
po ich prezentácii v agentúre, ktorej termín sme dohodli
s exportným managerom Francoisom Rebelom. Na dvore
firmy poletoval rozzúrený vysokozdvižný vozík, vedený

rozvážnym vodičom, ktorým nebol nik iný ako majiteľ
a prezident firmy, monsieur Guy Lheraud. Zamával nám na
pozdrav a prehlušiac motor svojho stroja ozná-
mil, že ukončí vykládku stánku z Vinexpa a hneď

je pri nás. Tak sa aj stalo. Medzitým sa nás ujal Fran-
cois a po šálke kávy a degustácii nového XO sme sa
presunuli do starého sídla firmy, ktoré dnes slúži ako
sídlo rodiny a časť starých priestorov skladu je s citom
upravená na nepoznanie. Firma ich využíva na repre
stretnutia so skupinami svojich významných zákazní-
kov. Celý areál, starostlivo udržiavaný dvoma záhrad-
níkmi, sme pomaly prešli a vošli sme do najstaršej časti
budovy. Legenda hovorí, že pôvodne slúžil ako odpo-
čiváreň pre pútnikov do španielskeho Saint Jacques
de Compostelle, ktorých vypočul správca domu a až
keď udelil súhlas, mohol pútnik vojsť do odpočivárne.
Za prenocovanie sa platilo okruhliakmi z neďalekej
riečky. Dnes je týmito kamienkami vyložená celá pod-
laha prijímacej miestnosti. História v tej najčistejšej
podobe. Vojdeme dnu a vľavo za mrežou v tme skôr

tušíme ako vidíme najvzácnejšie poklady
rodiny. Lheraud Paradise – tak veru vyzerá
skutočný raj pre cognac a jeho znalcov.

N á d h e r a .
Záver patrí
n á v š t e v e
dobovej jedálne,
v ktorej sa stretáva rodi-
na so zamestnancami
párkrát do roka pri sviat-
koch a oslavách. Niekoľ-
kostoročná história rodi-
ny tu dýcha z každej
s t r a n y.  P r e k ro č í m e
potôčik, ktorý rozdeľuje
miestnosť zhruba v polo-
vici, a razom sa nachá-
dzame na území iného
okresu. Ľudia, sediaci za
vrchstolom, sedia vskut-
ku každý na inom území.
My sme však túto pôdu
chtiac nechtiac museli
opustiť a vzhľadom
k času obeda sa presúva-
me do hotela Chateau de
Leyusse v Cognacu. Hotel
na kopci sa hrdí jednou
z najlepších kuchýň

a potvrdil to i tentoraz. Rozlúčime sa s Francoisom a trie-
lime na sever Francúzska do ďalšej zaujímavej oblasti.

Takže, pokračujte v listovaní, zakrátko sa uvi-
díme v Champagne.
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Cognac a čaj - dve synonymá, predstavujúce svet

pohodlia, elegancie a ušľachtilosti. 
Dva hrejivé, otvorené, zmyselné a čarovné svety,

ktoré možno neustále objavovať skrze príjemné vône,
ktoré sa z týchto dvoch nápojov uvoľňujú.

Oblosť a teplú chuť cognacu by sme mohli prirovnať
k drevitému a jemne korenistému charakteru silného čaju.
A na druhej strane taníny, ktoré nám ho pripomínajú, od
ich jemných odtieňov jantárových farieb - svetlých, oran-
žových alebo zlatých - cognac a čaj sa objavujú ako vyhľa-
dávané dedičstvo kultúry francúzskeho života.

Piť cognac, ktorý k nám prichádza ako VSOP či
XO, starnúci v dubových sudoch počas dlhých mesiacov,
alebo piť čaj, darjeeling či yunnan, dômyselne nalievaný
do vody pri kontrolovanej teplote, to je záver rovnakého
procesu. Od vinice až po zber, od čajovníka do továrne, je
to približne tá istá cesta, ten istý rituál spojený s rukou
človeka. Piť vzájomne cognac alebo čaj znamená obnovo-
vať pôvod, rodný kraj, zemepis, kultúru a podniknúť cestu
chutí.

Nie je to náhoda, že sa tieto dva úchvatné svety,

pochádzajúce z obrábaného kúska zeme, bohaté na kon-
trasty i harmóniu, k sebe priblížili.

Z tohto spojenia vznikol podnetný súlad medzi čajom
a cognacom: letné čaje, svieže a kyslasté, slabé, iné silné
v ústach, jódované a bylinné alebo mierne drevité, nasiak-
nuté machom, bez prílišného obsahu tanínov, zladené
s tromi variantmi cognacu (VS, VSOP, XO), každý uvoľňujú-
ci vlastnú silu a ľahko rozoznateľnú vôňu.

Spojenie cognac a čaj našlo svoju reálnu podobu 
v jednom z najznámejších domov vo Francúzsku. 
Táto ohromujúca úžasná kombinácia bola odskúšaná
vo FLAMANT HOME INTERIORS v Paríži. Prejdime sa 
spoločne po miestnostiach, zariadených podľa návrhárov
tohto domu a objavme tú prekvapujúcu kombináciu.

Spojenie objavené v dome FLAMANT
Pomaly prenikáme do troch svetov, ktoré predstavu-

jú tri priestory, nachádzajúce sa vo vnútri parížskeho inte-
riérového domu Flamant. Prichádzame sem, aby sme
znovu našli inšpiratívne hrejivé prostredie, ktoré sa spája
s eleganciou a jednoduchosťou, chute cognacu a pocitov
z čaju v žiari leta.  
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Spojiť cognac a čaj – piť ich zvlášť a tiež, povedzme,
zmiešať napríklad čaj s cognacom VSOP, to je výzva. Skrát-
ka špica, prvá trieda.

Zmiešané dúšky objavujú udivujúce spojenie, plné
sviežosti a odvahy. Rozmanitosť spojenia chutí má svoj
pôvod vo viac alebo menej vyzretom cognacu, ktorý kom-
binujeme s hodvábnou chuťou čaju. Objavíme nové
senzačné chute. Jednoducho – vstúpme do domu Flamant
a objavme dosiaľ nepoznané.

Ako welcome drink sa podáva koktail so zeleným
ľadovým čajom s broskyňou a cognacom. Napadne vám –
barbarstvo! Doporučujeme vyskúšať. Prvý krok k poznaniu
špecifík spojenia cognac a čaj sme práve urobili. Po drinku
na privítanie pokračujeme v prehliadke domu.

Priestor prvý - Zimná záhrada
Etapa VS
Tiché a jednoduché prostredie verandy so svetlými

tehličkami na dlažbe, veľké drevené kusy nábytku na kve-
tináče, zelené rastliny, veľké farebné kvety, sezónne ovocie. 

Sme tu, v mierne navlhnutej miestnosti, kde sa prie-
hľadnosť pohráva so svetlom a materiálmi. 

Podáva sa Cognac VS. Charakterizuje ho mladosť
a sila, náznak starnutia, ale tiež stopy drsnosti, niekedy až
hrubosti. Avšak stále je to ten známy zlatistý nektár. A čo
nám k nemu ponúkajú?

Čaj Bajkal
Čínsky čierny čaj a citrusy: chuť sviežosti a leta, 

mierne ostrý. Vhodne dopĺňa VS cognac a tlmí jeho agre-
sivitu na únosnú mieru. Čaj je tu akoby v presile a tá mu
mimoriadne svedčí. Prekvapujúce spojenie. A prekvapenia
pokračujú...

Priestor druhý - Knižnica 
Etapa VSOP
Svetelné prostredie, prívetivá atmosféra, kde dobré

knihy, albumy umenia života a gastronómie, pokrývajú
celok políc tejto knižnice, postavenej zo svetlého dreva.

Prichádzame sem, aby sme našli upokojenie, vyrovnanosť
a ukľudňujúcu stránku života, prameniacu z týchto kníh.

Cognac VSOP (Very Superior Old Pale)
Máme do činenia s dobrou zrelosťou s prímesou vôní

ovocia, kvetov a náznaku vanilky. Tak sa VSOP dá stručne
charakterizovať. Jantárový mok so zlatým leskom je to, čo
vnímate okom. A čo sa podáva k nemu? 

OOlong Dong Ding 
Čaj z Formose nazývaný „Chladná hmla vrchov“, fer-

mentovaný na 30 %  plodmi viniča a broskyne ako koktail
frappé. Pekné, okrúhle plátky, žltý likér do zlata broskyňo-
vej chuti, ktorá sa spätne vracia. Príjemne dlhá chuť
v ústach. Neobyčajný zážitok. A pokračujeme ďalej...

Priestor tretí - Pracovňa
Etapa XO
Typicky mužské prostredie, na prekvapenie intímnej-

šie, niečo medzi eleganciou a pohodlím. Kancelária, miest-
nosť bohatá na ušľachtilé materiály a mužské predmety
a odrazu jemná, vzbudzujúca dôveru. Je koniec tej ťaživej
a tuhej zimy, je tu leto so svojimi jasnými večermi, keď sa
zotavujeme zo slnečného dňa. Pohodlný odpočinok, počas
ktorého sa poddávame túžbe po veselej a tichej konverzá-
cii. Je čas na niečo výnimočné... 

Cognac XO
Nádherná oblosť, mäkkosť, lahodná vôňa kvetov

(rezeda a jazmín), prítomnosť starého vína, rovnováha v tej
najrýdzejšej podobe. Cognac XO je symbolom vyzretej kva-
lity, určenej pre skutočných znalcov. Medený extrakt, pre-
chádzajúci do matného zlata. Mužskosť a veľkolepý klasi-
cizmus. Jeho partner z radu čajov nemôže byť z nižšej
kasty...

Sencha Samouraď
Čierny japonský čaj s višňami. Kvetinová a kyslastá

chuť, veľmi osviežujúca. Na prvý pokus v kontraste s vyzre-
tosťou XO, avšak čaj perfektne dopĺňajúci jeho už takmer
plnú arómu a chuť. Svetlo-žltý extrakt. Nádhera. 

Dom Flamant nás pohltil, pohral sa s našimi zmysla-
mi a nechal nás potom napospas bežnému ruchu dňa.
Cognac v nás rozihral trochu hriešne myšlienky, ktoré zas
čaj sympaticky tlmil. To sú tie cesty vášne cognacu a čaju.
Na prvý pohľad rozdielne, ale stretávajúce sa v jednom
bode – ľudskej túžbe vychutnať si každý deň v živote.
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Medzinárodná výstava vína a liehovín, organizovaná
každé dva roky v Bordeaux na juhozápade Francúzska,
láka stále rastúci počet vystavovateľov i návštevníkov,
z drvivej väčšiny profesionálov v tomto biznise. Tak to
bolo i v tomto ročníku aj napriek tomu, že sa na prvý
pohľad zdali haly voľnejšie s menším množstvom 
návštevníkov. Zdanie klamalo vzhľadom k tomu, že po
prvýkrát bola k dispozícii  nová Hala 3, a tak sa nápor
rozptýlil na väčšiu plochu. 

Tohtoročný už 13. ročník, organizovaný od
19. do 23. júna 2005, navštívilo celkom 48 958
obchodníkov zo 148 krajín sveta. Prekvapením
bol nárast podielu zahraničných návštevníkov,
ktorý presiahol 30 %. Žeby sa schyľovalo k ukon-
čeniu krízy vinárov v okolí Bordeaux? Uvidíme
o dva roky. Zaujímavé je, že len v minulom roku
zbankrotovali stovky vinárov v oblasti Bordeaux
a odhady hovoria o tisícke, stojacej na pokraji
bankrotu v tomto roku. O správy z výstavy
a vývoji však asi nebude núdza, pretože toho
roku sa akreditovalo 1221 novinárov z 50 krajín.

V už zmienenom počte takmer 50 000
návštevníkov ako šťuky pôsobil tandem Achat -
Testum, reprezentovaný Sadkom Mýtnikom
a Petrom Dubinom. Naozaj nezostala jediná 
prítomná firma z cognacu, ktorá by o nás neve-
dela. A verte, bolo ich viac ako 50. Jediný, kto
nám vytkol, že sme ho na Vinexpo obišli, bol Olivier Blanc
od Gourmela, ale tomu sme to vynahradili pri následnej
návšteve priamo v jeho firme dva dni po skončení výstavy.

Účasti v Bordeaux predchádzala hektická príprava
stretnutí a jednaní so všetkými firmami z Cognac.
Aby sme ich všetky stihli, v jednom dni sme

absolvovali priemerne 10 – 12 mítingov.
Tempo skutočne vražedné, ale efektívne.
Projekt Testum rezonoval svetom cognacu
s razanciou, zodpovedajúcou sile myšlienky,
ktorú predstavuje. Jednoducho, zaznamená-
vali sme reakcie od okamžitého nadšenia 
cez nemý úžas až po zvedavé otázky, ako
mohla v srdci Európy vzniknúť myšlienka
zjednotiť firmy z Cognacu pre spoločnú pod-
poru projektu, na konci ktorého bude En-
cyklopédia cognacu a podpora cognacu ako
kategórie nápoja. Niektoré stretnutia si pri-
pomenieme z výberu fotodokumentácie.

Zaujatosť môžete čítať z tvárí Patricka
Peyrelongue i Charlesa Braastada, oboch od
Delamaina, ktorých sme, mimochodom,

navštívili po skončení výstavy v ich sídle v Jarnacu. V stán-
ku Cognac Croizet figuroval trochu namosúrený mladý
muž, ktorého jeho otec – prezident firmy, stiahol z postu
obchodného šéfa a dal mu na starosť výrobu, čo nie je až

také záživné pre živočícha, akým sa javil Ber-
trand. Nuž ale – papá je papá. A tak išiel mladý
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z obchodu pá pá. 
Prezident Delpech-Fougerat nemeškal

a odprezentoval celý sortiment, ktorým chce
prispieť do spoločného mlyna cognacu zva-
ného – Testum. O projekte vína z oblasti
Cognac píšeme na inom mieste, tu sa to však
začalo. Reštaurácia na brehu jazera v areáli
výstaviska, čakanie na obed a Jean-Louis 
Brillet, prezentujúci svoj cognac a vína. 

Nemohli sme obísť dlhoročného priateľa
Freda Sweersa, bývalého export-managera
likérky De Kuyper z Holandska, v súčasnosti
hrajúceho v drese firmy Wenneker, vyrábajú-
cej, čuduj sa svete – likéry. Stánok pekný, čo
poviete?

Cognac Thorin len potvrdil správnosť
nášho smerovania nielen na výstave, ale
v celom projekte. Claude Thorin prezentoval
celé portfólio a svoj záujem o spoluprácu
v blízkej budúcnosti. 

I keď od nášho posledného stretnutia so
Stéphanom Burnezom z domu Prunier uply-
nulo už viac ako päť rokov, zvítali sme sa ako
starí známi a po výstave sme sa lúčili ako ešte
starší priatelia. Okamžité pochopenie pozitív-
neho vplyvu nášho projektu na biznis
v Cognac bolo i pre nás po sérii jednaní sku-
točnou vzpruhou. Navyše prisľúbil osobnú
návštevu na jeseň, spojenú s prezentáciou
svojich značiek, odkiaľ je už len krôčik
k tomu, aby sa ďalší dom cognacu pripojil
k projektu Testum.

Nedá mi nespomenúť míting s Henkom
Alferinkom v stánku, zašitom hlboko vo
vinárskej sekcii. Sympatický mladý muž, reprezentujúci
družstvo vinárov a výrobcov cognacu s viac ako 100 člen-
mi, ktorí investovali do spoločných výrobných priestorov
a technológie a rastú tempom v Cognacu nevídanom.
O družstve Sornin-Liboreau ešte budeme počuť.

Nesmieme zabudnúť ani na cognac Léopold

Gourmel, reprezentanta ktorého si pripomenieme aspoň
fotografiou  z návštevy jeho firmy bezprostredne po výsta-
ve. Olivier Blanc – majiteľ a prezident  firmy, bude ďalším
z mnohých, ktorí prisľúbili osobnú návštevu agentúry
a podporu projektu. Medzi nami, je to jeden z mužov
v Cognac, boriacich tradičné postupy a delenie kvalít na
VS, VSOP a XO. Nechajte sa prekvapiť jeho konceptom pri
prezentácii cognacu Léopold Gourmel. Fakt zaujímavé.

Úsmevné bolo stretnutie s madamme Hardy. Chvíľku
to síce trvalo, ale nakoniec sme našli niť, ktorá sa pretrhla
pred piatimi rokmi na Vinexpe. Vtedy totiž naše jednanie
prerušil požiarny poplach, ktorý nás vyhnal z haly von,

takže sme pokračovali vo voľnej debate na tráve
vedľa výstaviska. A vzhľadom k tomu, že nič by
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nemalo zostať nedopovedané, tak sme si to dopovedali.
Síce o päť rokov neskôr, ale predsa. Hardy bude jeden zo
skvostov v priestoroch Testum a verte,
že sa máte na čo tešiť.

Ak ste ešte nevideli majiteľa
firmy, ktorý sa „bojí“ svojho zamest-
nanca v pozícii direktora, to by ste
mali navštíviť Daniela Guerbé. Ohrom-
ne priateľský a otvorený chlap z Gran-
de Champagne, evidentne milujúci
život a jeho krásne stránky, mal skutoč-
ný rešpekt, keď si mal zapáliť obľúbe-
nú cigarku v prítomnosti svojho riadi-
teľa. Ten Angličan mu fakt nedovolil
fajčiť. Ako sa však prehlbovala debata
a Mr. Mýtnik udrel na ceny, Daniel
nedbal zákazu, a čmudil ako lokomotí-
va a do toho dymu gúľal anglický ria-
diteľ očami nad trúfalosťou obchod-
ného partnera zo Slovenska. Striktne
nesúhlasili s navrhovanými cenami
a po polhodinovej prestávke a prepoč-
toch vyrukovali s cenami ešte lepšími,
ako Sadko požadoval. Nuž aj to sa
stáva. 

Ak ste venovali pozornosť pred-
chádzajúcemu spravodaju Testum
News, určite ste zaregistrovali prezen-
táciu Cognac Meukow, patriaceho do
skupiny CCG. Samozrejme, že sme
tohto partnera Testum nemohli obísť.
Claude Brugerolle potvrdil osobnú
prezentáciu v septembri a tým bol
úloha tohto mítingu splnená. 

Veľa srandy sme si užili v stánku
Lheraud, kde bola nastúpená komplet-
ná família na čele s robustným prezi-
dentom Guyom Lheraudom. Medzi nimi
poletoval exportný manager Francois
Rebel, starajúci sa o hostí z celého
sveta. Neviem, čím to bolo, ale ich stá-
nok bol v kuse plný. Sympatický jav na
výstave, kde niektoré stánky zívali
prázdnotou. Francois bol veselý
spoločník. Prijal podpichovačný tón
našej konverzácie a vracal nám bonmoty spôsobom, vyvo-
lávajúcim miestami až hurónsky rehot. No nerobte obchod
s takým mužíkom!

Veselo bolo i v stánku Frapin, kde došlo k búrlivému
zvítaniu s ruskou obchodnou komunitou. Po
predstavení projektu Testum, ktoré si zobral na

starosť Wilfred použijúc fotky v spravodaji, sme obdržali
početné pozvania na dače od Moskvy po St. Peterburg
a ubezpečenia o nehynúcej družbe. Darmo, Rus sa neza-
prie. Vycíti blízku dušu a v sekunde sa rozdá.

Aby sme boli objektívni pri hodnotení reakcií na pro-
jekt Testum, našiel sa jeden zúfalec, ktorý si dovolil opo-
novať, a už sa tešíme na jeho žiadosť o spoluprácu, keď sa

projekt posunie do fázy expanzie do susedných krajín.
Cognac AE DOR má pekné portfólio, ale ešte chvíľku si
počká i Pierre Antoine Riviere, i my na začiatok spoluprá-
ce. Skôr či neskôr sa to stane.

My však medzičasom budeme mať plné
ruky a hlavy práce, aby sme spracovali to, čo na
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Vinexpe začalo a veríme, že sa
s konkrétnymi výsledkami
čoskoro stretnete v agentúre
i na stránkach Testum News.

Zaujímavé stretnutie nás
čakalo v stánku Camus. Na
výstave Prowein v Düsseldorfe
sme spoznali mladého muža
menom Grosperrin s veľmi
zaujímavou kolekciou cogna-
cov a na prekvapenie si tento
mladík pokojne vysedával
v sídle Camus ako doma.
Dôvod bol však jasný. Jean –
Paul Camus kúpil pred mno-
hými rokmi jednu značku,
patriacu jeho otcovi, a teraz
sa spojili k spoločnému mar-
ketingu premium značiek zo
sortimentu Camus a Grosper-
rin. Mimochodom, celú túto
časť Camus biznisu má pod palcom člen rodiny Camus,
ktorý doposiaľ nebol tak na očiach – Philippe Camus. Pro-
jekt Testum v ňom získal ďalšieho zanieteného zástancu
a verím, že sa s týmto zaujímavým človekom čoskoro stret-
neme v agentúre.

Na stretnutie sa osobne teším i s prezidentom A. de
Fussigny. Pascal Garcia sa tu objaví určite s razanciou jemu
vlastnou. Poletoval po stánku ako utrhnutý vagón a s pre-
hľadom vybavoval niekoľko klientov naraz. Nám to však,
samozrejme, nestačilo, a tak sme napokon skončili v kli-
matizovanom salóniku v zázemí jeho stánku. Pekný kon-
cept, pekné výrobky, deformované ceny, slušný marketing –
jednoducho priestor na jednania o spolupráci ako vyšitý.
Obojstranne sme si trafili na strunu a intenzita komuniká-
cie po návrate z výstavy je dôkazom toho, že to obe strany
myslia s kooperáciou vážne. Nechajte sa prekvapiť,
čo vám prinesieme a na čom vám to prinesieme.

Ďalšie príjemné prekvapenie nás čakalo u Ménarda.
Táto malá rodinná firma z Grande Champagne, vedená
bratmi, urobila za posledné roky výrazný skok vo vývoji
designu svojich cognacov. Skutočne pekné a čoskoro ich
u nás vystavíme všetkým vám na obdiv.

Kým ruskí obchodníci v stánku Frapin urobili typický
dojem, inak to bolo pri stánku Chateau Montifaud. Už pred
piatimi rokmi sme na nich natrafili na výstave a následne
sme si prezreli ich výrobu a pivnice naživo v Petite Cham-

pagne. Veľmi pekné sídlo. Vtedy nás vítala komplet rodina
od starého otca až po najmenšie vnúča a nádejnú nevestu.
Tak sme si ich nazvali Rodinka. No a Rodinka zaangažovala
mužíka menom Sergej, ktorý im radí, ako na trhoch Ruska,
Pobaltia a východnej Európy. No a Sergej to “poňal” takmer
opačne a odhováral Rodinku od priamej spolupráce. Dôvod
bol prozaický. Keď biznis dohodne on, má svoju províziu. Tá
mu však nepatrí, ak Rodinka jedná priamo s nami. A je to.

Z iného súdka bol človek, o ktorom sme veľa počuli 
a mali sme možnosť sa s ním počas Vinexpo stretnúť. Jouzas
Kabasinskas z Vilniusu (na fotke s manželkou) je podobný
fanatik do cognacu ako my. Určite si ho predstavíme
bližšie v niektorom z ďalších spravodajov. Zatiaľ len uve-
dieme, že na ŠPZ jeho auta svieti nápis COGNAC a na
manželkinom aute FRAPIN.  

Tohtoročné Vinexpo je úspešne za nami 
a tešíme sa na nasledujúce v júni 2007.



58

in
te

rv
ie

w

Béatrice Cointreau

Pravnučka Pierra Frapina.
Absolventka práva (fakulta Práva, Ekonómie

a Sociálnych vied Parížskej univerzity).
Držiteľka diplomu americkej Cornell University.
Držiteľka diplomu, udeleného Wine Academy a Uni-

versity of Distilled Spirits.
Žena roka 2004 podľa časopisu Cigare and Co.
Marketingová riaditeľka spoločnosti od roku 1984.
V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou Cognac Frapin

a Champagne Gosset. 

No a nevyužiť prítomnosť tejto osobnosti na pár
otázok by bol iste hriech. Čo poviete? 

Testum News: Dobrý večer Béatrice. Cognac aj rodi-
na Frapin majú skutočne bohatú históriu. Čo je tým mos-
tíkom medzi minulosťou a súčasnosťou vo filozofii takej
firmy, akou rodinná firma Cognac Frapin je?

Béatrice: Stručne sa žiada odpovedať – vyrovnanie,
alebo, ak chcete, balans medzi modernou a tradíciami.
Jeho základom je rešpekt k tradičným hodnotám nášho
domu cognacu a na druhej strane snaha o moderné
postupy najmä v marketingu a komunikácii firmy navo-

nok. Bez ich interakcie nie je možné obstáť v tvrdej kon-
kurencii a napredovať tak, ako sa to darí nám za posled-
né desaťročie. Naši predchodcovia nám zanechali krásne
dedičstvo a na nás je, aby sme ho modernými prostried-
kami zveľadili. S radosťou tak činíme.

Testum News: Chateau Fontpinot je názov sídla
a rovnaký názov zdobí i jeden z Vašich cognacov.  Čo zna-
mená Chateau Fontpinot pre Vás osobne?

Béatrice: Od mojich detských liet až doposiaľ je to
stále dom, patriaci k našej rodine a každé z 25 vnúčat
nasledujúcej generácie si s rešpektom užíva rodinné
pamiatky, zanechané v tomto dome mojimi rodičmi. Aj
z tohto pohľadu je pre nás ako rodinu mimoriadne dôleži-
té, aby si cognac na 100 % z jedného domu (single estate)
a 100 % z Premier Grand Cru neustále zachovával svoju
výnimočnú kvalitu ako jeden zo symbolov tejto grandióz-
nej rodiny z najlepšej produkčnej oblasti cognacu – Gran-
de Champagne.

Testum News: Štyri „C“ – Cognac, Coffee, Cigar,
Chocolate. Nádherná myšlienka. Aké je, alebo aké bude
skutočné spojenie štyroch C?

Béatrice: V krátkosti sa to dá zhrnúť ako vychutná-
vanie si jedla alebo aromatických elementov s dôrazom na
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kvalitu. Mimochodom, toto spojenie som si dala paten-
tovať a v súčasnosti pracujeme na detailoch tohto kon-
ceptu. Každé „C“ predstavuje individuálny tovar, ale
v konečnom dôsledku je to prostriedok k chuťovému
a čuchovému zážitku. Mnohokrát sa už niektoré „C“ aj
v súčasnosti spájajú. Určite ste si dali k vašej šálke kávy
kalíštek dobrého cognacu. Osobne si neviem predstaviť,
ako vychutnať kvalitnú cigaru bez môjho obľúbeného
cognacu. No a ak ste ešte neochutnali kúsok horkej
čokolády zapiť malým dúškom cognacu, tak ste prišli
o veľa. V podstate je to jednoduché. Kombináciou chut-
ných a kvalitných vecí nemôžete nič pokaziť. Naopak.
Kvalitou jedného „C“ umocníte kvalitu ďalšieho
a vychutnáte si ich v nádhernej kombinácii. Verím, že 
“4 C” urobia prvé kroky na Slovensku v agentúre Testum.

Testum News: Globalizácia – ohromný proces,
mnohokrát rúcajúci tradície a osobný prístup. Ako Fra-
pin čelí tomuto procesu?

Béatrice: Výnimočný sortiment cognacov Frapin
má špeciálnu pozíciu najmä na solventných, bohatých
trhoch. Mladí ľudia predtým, ako rozoznajú kvalitu,
kupujú skôr značku. S pribúdajúcim vekom začnú sa
sústreďovať na premium kvalitu v snahe dopriať si
niečo skutočne dobré (cognac, čokoláda...).

Testum News: Sny sú súčasťou ľudského života.
Aký je Váš sen v obchodnom alebo súkromnom živote?

Béatrice: Nič mimoriadne. V prvom rade mier
a pokoj, nasleduje zdravie, šťastie a úspech pre všet-
kých ľudí, ktorí ma obklopujú v oboch aktivitách. To je
asi najdôležitejšie a budem šťastná, ak sa tento sen
naplní. Urobím pre to všetko, čo budem môcť a zo všet-
kých síl.

Testum News: Môže Vás niečo ešte skutočne pre-
kvapiť v biznise s cognacom?

Béatrice: Samozrejme. Inak by to bolo fádne až
smutné. Moja mama i otec sa neustále niečo učia
a majú už obaja cez 80 rokov. Ja sa teším na vychová-
vanie a vyučovanie novej generácie, aby sa vedela tešiť
a zažívala prekvapenia každý deň v ich živote.

Testum News: A na záver – aká je Vaša predpoveď
pre obchod s cognacom na nasledujúcich 10 až 20
rokov?

Béatrice: Pozrite sa, cognac sa v našej rodine 
vyrába už od roku 1270. Je to jednoduché. “Starý otec
vysadil vinice, syn destiluje a vnuk vie, prečo a ako
cognac konzumovať a predávať.“
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Brillet - Cognac & víno

Tak začína svoju prezentáciu najnovší vinársky
projekt na území, ktoré dýcha cognacom. Prvé reakcie
boli trochu rozpačité, ale keď sa v tomto projekte spo-
jili firmy ako Remy Martin a Brillet, tak žarty išli
nabok. 

Brillet a Cognac
Brillet ako rodinná firma, ktorej korene siahajú až

do 17. storočia, je známa ako výrobca cognacu, pineau
i netradičného hruškového likéru. Rodina pôsobí už viac
ako 300 rokov v srdci oblasti Cognac – v najlepších pro-
dukčných oblastiach Petite Champagne a, samozrejme,
Grande Champagne. Z jej bohatej histórie si pripomenie-
me aspoň niekoľko významných udalostí:

1656 – je rok, v ktorom sa narodil Guy Brillet,
zakladateľ rodinného majetku – farmy v Bois d´Angeac
v oblasti Grande Champagne.

1850 – Vibien Brillet – šiesta generácia pokračuje
v rodinnej tradícii, rozširuje plochu viníc vo vlastníctve
rodiny, buduje nové pivnice na zrenie cognacu, rozširuje
kapacitu distilérky v dedinke Graves na brehu rieky Cha-
rente. Tak boli položené poriadne základy Domu Brillet –
Maison Brillet Dupuis 1850.

1920 – Raymond a Jean Brillet (J. R. Brillet), ôsma
a deviata generácia, dosiahli výrazný úspech. Rodina 
Brillet sa totiž stala najväčším výrobcom a predajcom
Pineau Des Charentes vo Francúzsku. 

1985 – Jean-Louis Brillet, desiata generácia
pokračujúca vo viac ako tristoročnom rodinnom dedič-
stve, tradícii a know-how (savoir faire). Vyrába, destiluje,
kontroluje zrenie cognacu a predáva ho po celom svete. 

V jeho sortimente dominujú krásni zástupcovia sin-
gle cru cognacov (cognac z jednej oblasti) a v neposled-
nom rade vysokokvalitné zmesi cognacu z rôznych
oblastí a špeciálne vína.

Maison Brillet je stále vo výlučnom vlastníctve
rodiny a dnes ho vedie osobne monsieur Jean-Louis Bril-
let. Od svojho založenia v roku 1850 si udržiava renomé
zručného vinohradníka a výrobcu cognacu, pochádzajú-
ceho z jednej vinice a z jednej destilačnej dávky (single
alambic cognac).

Používajúc len plody viniča z Petite a Grande
Champagne, z dvoch najlepších produkčných oblastí,
každý z jeho cognacov zreje v dubových sudoch po dobu
3 až 10 rokov, ak je hrozno z Petite Champagne, a 10 až
100 rokov, ak hrozno pochádza z Grande Champagne.
Následne sa plní do fliaš bez toho, aby sa tieto dve oblas-
ti miešali, čo je v dnešných časoch v oblasti Cognac sku-
točne neobvyklé.

Rovnakou raritou je veľmi známy hruškový likér
Belle de Brillet, vyrobený zo zmesi hruškovej šťavy
a Cognac Brillet. No a o najpredávanejšom Pineau des
Charentes sme sa už zmienili.

Brillet si skutočne počínal a počína brilantne.
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Od cognacu k vínu

Prezident Jean-Louis Brillet je súčasne prezidentom
spoločnosti La Maison des Maines, ktorú založil spolu
s Remy Martinom, jedným zo štyroch veľkých bratov
(Hennessy, Martell, Courvoisier a Remy Martin). 

Nosnou ideou projektu je ponúknuť na trh unikátne
vína z oblasti Cognac. Všetci zainteresovaní a okolností
znalí vedia, že oblasť Cognac je známa výrobou vína,
avšak špeciálne určeného na destiláciu a následnú výro-
bu vyzretého destilátu. I keď sa niektorí malí pestovatelia
odhodlali k výrobe vína a jeho priamemu predaju, tento
druh businessu nikdy nezaznamenal výrazný rozmach.
Niektorí pozorovatelia sú toho názoru, že blízkosť silného
vinárskeho regiónu Bordeaux je nevýhodou pre produkciu
vína v oblasti Cognac. Sú však aj hlasy, podporujúce pro-
jekt aj napriek, alebo práve pre pretrvávajúcu krízu pesto-
vateľov hrozna a výrobcov vína v širšom okolí Bordeaux.
Táto skutočnosť sa však vznikom La Maison des Maines
môže zmeniť. Spoločnosť Maison Brillet je známa okrem
výroby cognacu i výrobou vína a Remy Martin ako jeden
z už spomínaných veľkých bratov má k dispozícii celosve-
tovú distribučnú sieť, čo môže byť tým bodom zlomu pri
úspešnom umiestňovaní vína z tohto projektu na sveto-
vých trhoch. V každom prípade je to zaujímavý počin,
ktorého ďalšie kroky budeme spolu s ďalšími zvedavcami
v tomto businesse pozorne sledovať.

La Maison des Maines definuje nasledovné zásady
svojej koncepcie:

- Hrozno sa pestuje na piatich druhoch vynikajú-
cich pôd v srdci oblasti Cognac.

- Dominantné odrody konceptu sú Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Sauvignon
(biely a šedý).

- Vinice sú zakladané s vysokou hustotou – viac ako
4 000 koreňov na hektár.

- Obmedzená produkcia – v roku 2003 len 39 hek-
tolitrov z hektára.

- Ručné oberanie hrozna.
- Nový závod na spracovanie hrozna a výrobu vína

v tesnej blízkosti viníc.
Všetky tieto princípy už dnes zhmotňujú nasledov-

né odrody:
- Merlot-Cabernet Sauvignon, pestovaný na úrod-

ných pôdach severne od mesta Jarnac.
- Cabernet Sauvignon – Merlot, rastúci na vápen-

covej pôde v okolí mestečka Segonzac.
- Merlot – pochádzajúci z tej istej oblasti blízko

Segonzacu.
- Sauvignon – pestovaný na pôde s vysokým obsa-

hom vápenca v oblasti pri meste Jonzac.
- Chardonnay – ktoré rastie na vápencovej pôde pri

meste Pons.
Čo oblasť, to pojem vo výrobe cognacu. Nechajme

sa teda prekvapiť tentoraz produkciou vína z týchto
oblastí.
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Bolo to v roku 1863, keď sa Antony

Hardy, gentleman z Londýna, usadil

v Cognacu a vhupol do obchodu s kvalit-

nými vínami a destilátmi. Dnes, po piatich

generáciách, je Hardy Cognac známy pre

svoj charakter, za ktorý vďačí skúsenos-

tiam cellar mastrov, odovzdávajúcim si

s hrdosťou svoje dedičstvo.

Veľvyslanci a pútnici, členovia rodiny

Hardy, cestovali naprieč planétou, aby svet

zoznámili so svojimi cognacmi a aby si ich

svet zamiloval. Hardy štýl vo všetkých svo-

jich formách. Dnes dom Hardy získava

novú generáciu konzumentov, zachová-

vajúc pritom dlhoročnú bohatú tradíciu

a históriu rodiny.

Nie tak dávno sa cognac dal pozoro-

vať, ako v sudoch na bárkach „gabarre“

putuje do všetkých štyroch kútov sveta.

Dnes, exportovaný na všetkých päť konti-

nentov, Cognac Hardy si chráni svoju

autenticitu k potešeniu skutočných milov-

níkov cognacu.
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DIAMOND – Noces De
Diamant

Noces D‘Or

X.O. Rare Bronze Fine
Champagne

VS „Red Corner“

Pearl – Noces De Perle

Perfection
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V reportáži
z návštevy prezi-
denta agentúry
Testum v Cogna-

cu sme sa s vami
nepodelili o príjemný

zážitok, ktorý na nás čakal na záver prehliad-
ky v Camus. Cyril nám avizoval, že vyskúša naše

schopnosti, ale netušili sme, čo na nás čaká.
Avšak poďme pekne po poriadku.

Na dlhom stole v degustačnej časti
prehliadky Camus boli pre nás

a našu skupinku asi 10 obchodní-
kov z Ázie a Škandinávie pri-

pravené degustačné poháre
s dávkami Camus XO Supe-
rior, XO Borderies a XO Ille
de Ré. To ako štartovací

balík. Následne sme sa presu-
nuli k prednej časti stola
(mimochodom, tá ozruta mala
asi 10 metrov). Každý z nás

hľadel na štyri degustačné
poháre, do polovice naplnené

cognacom a manager pre von-
kajšie vzťahy Camus, p. Francois
Bernard, na nás spustil: „Vážení
páni – až

teraz som si uvedomil, že tam fakt nebola žiadna žena –
v pohároch máte rovnaké množstvo cognacu z oblasti Fins
Bois, Borderies, Petite Champagne a Grande Champagne.
Vašou úlohou je namiešať si vlastnú zmes z týchto dávok,
vyznačte na priloženom hárku zastúpenie každej z oblastí,
ktorú použijete, v %. Ak túto zmes zaregistrujete v knihe,
obdržíte etiketu, vpíšete do nej zloženie zmesi, názov, kto-
rým zmes označíte a potom si vlastnoručne nafľaškujete váš
výtvor priamo zo sudov, uložených v rohu miestnosti.“ 

Chvíľu sme na seba hľadeli, ale netrvalo dlho a borili
sme nosy do štyroch pohárov v snahe rozhodnúť sa a odliať
z nich určitú dávku do pripraveného pohára, ktorý bol urče-
ný na miešanie zmesi. V mihu ste mohli vidieť, ako sa 10 roz-
jarených obchodníkov mení na zanietených mastrov blendrov,
sústredene sa venujúcich svojmu zodpovednému remeslu. 
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Cyril bol ako vždy zvedavý, a tak som mu pod dohľa-
dom jeho otca Jean-Paula z podobizne za mnou predstavil
svoje dielo, ktoré kvalitou a premysleným marketingom
prevalcuje trhy v strednej a východnej Európe.

Náš prezident sa neokúňal a ako prvý registroval
svoju zmes do knihy. Nasledoval proces, odborne zvaný
bottling, nalepenie etikety a konečná úprava zmesi. 

Nasledoval ho Sadko Mýtnik a nemožno nespomenúť
jeden moment, keď všetci blendri zatajili dych. Z odmer-
ných valcov bolo treba preliať zmes s pomocou lievika do
miešacej nádoby s úzkym hrdlom. Sadko ignoroval lievik
a s vystretými rukami bez zaváhania prelial svoju zmes do
miešacej nádoby. Roztrasené ruky ostatných blendrov sa
po tomto výkone roztriasli ešte viac. Ružový panter až
zbronzovel od hnevu, že jeho vplyv na nás nebol až taký
zhubný. Týmto názvom sme označili ľahké ružové víno,
podávané k obedu a k večeri počas celej doby našej misie.

Po dlhom váhaní som svoju zmes i bez ochrany
autorských práv zveril do databázy Camus a presunuli sme
sa do miestnosti, kde celý proces končil. Fotka na záver
svedčí o celkovom viac ako dobrom pocite z vykonanej
práce v pozícii blendrov zo Slovenska tak, ako ho demon-
štrujú monsieur Bilík a monsieur Mýtnik.

Večer na Chateau de Plessis sa môže začať. 
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„Champagne je jediný nápoj,

po ktorom zostáva žena krásna“

Tieto slová od milenky francúzskeho kráľa
Ľudovíta XV., markízy de Pompadour, sme si
požičali, ako inak, úplne zámerne. Champagne
je skutočne neuveriteľne lahodný nápoj a množ-
stvo šarmantných žien v čele firiem, vyrábajú-
cich tento skvost, potvrdzuje slová z úvodu.

Oblasť na severe Francúzska má pomerne
chladnú klímu a tunajšie podmienky sa na prvý
pohľad zdajú pre pestovanie vína prakticky
nevhodné. A predstavte si, že z miestneho ter-
roir sa napriek tomu stala z handicapu prednosť.

Pravdepodobne najznámejšiemu mníchovi
menom Don Perignon sa podľa dávnej legendy
pripisuje prvenstvo v objavení metódy výroby
šumivého vína priamo vo fľaši, ale historické
záznamy poznajú šumivé víno i v dobách pred
spomínaným mníchom. Pravdou však zostáva, že
sa stal akýmsi maskotom oblasti, ktorej územie,
podmienky a výrobu vína na ňom chráni fran-
cúzska vláda predpismi, zvanými súhrnne 
Apelácia. No a celé dohromady sa to volá Cham-
pagne.

Oblasť, nápoj, spôsob života, dedičstvo,
budúcnosť, tradícia... Vyberte si, čo len chcete,
stále to však bude o prekrásnom členitom kraji,
tvrdo pracujúcich ľuďoch a nádhernom perlivom
moku na záver celého snaženia.

Zmes vína, jeho ďalšie spracovanie prida-
ním likéru a vyvolanie druhej fermentácie, špe-
cifický spôsob uskladnenia počas výroby a zre-
nia, zmrazovanie kalu, pridanie expedičného
likéru, konečné balenie i opätovné odležanie
v hĺbke pivníc z čistého vápenca. To všetko budú
témy, ktorým sa budeme venovať v nasledujú-
cich vydaniach spravodaja. 

Vydáme sa na putovanie za perlivým dob-
rodružstvom a prvé dotyky s oblasťou, tieto
zážitky ponúkajúcou, prinášame na nasledujú-
cich stránkach. 

Pohodlne sa usaďte, dajte si pohár šam-
panského a nechajte sa inšpirovať.

Stojí to zato.
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Po náročnom programe v Bordeaux a v Cognacu sme
sa pomaly presunuli do oblasti Champagne, rešpektujúc

pri tom dopravné predpisy, lebo
francúzsky príslušník je ostražitý
a nekompromisný. Od cieľa cesty
nás chcelo asi odradiť počasie,
ktoré nám zoslalo búrku so zrážka-
mi nevídanej intenzity a ako šľa-
hačku na tejto torte počasia sme si
vychutnali ľadovec o veľkosti bobúľ
hrozna. Skutočne symbolika, aká má
byť, keď mierime do vinárskej oblasti.

Rezervácia ubytovania dosta-
točne vopred nám bola figu platná,
lebo nik v mestečku Ay, koho sme
zastavili, nám nevedel zodpovedne
a hlavne rýchlo ukázať cestu k mies-
tu, kde máme skloniť hlavy. Zalovil
som preto v pamäti a zamieril do cen-
tra mestečka ku katedrále. Je to jednak
spoľahlivý orientačný bod, ale hlavne
je vedľa chrámu útulný penzión, 
patriaci rodine vyrábajúcej šampanské,

a to hneď za rohom. Jednoducho ideál-
ne spojenie. Keď sme domácim telefó-

nom oslovili Philipa Rogera, či má voľné
lôžka pre pocestných, a ten následne zbe-

hol dolu, ihneď sa rozpamätal na našu
nezabudnuteľnú návštevu spred piatich

rokov a okamžite poskytol tú najväčšiu kom-
natu v dome. Priestoru a postelí na rozdáva-

nie. Čo by to bolo za zvítanie v Ay bez 
welcome drinku v podobe pohára šampanského 

z pivnice majiteľa. A veru zvítanie bolo. 
Druhý deň nás už čakal program, pripravený

ešte počas Vinexpo, kde sme dohodli návštevu troch
firiem – Ayala, Gosset a Bollinger.  Každá je niečím

zvláštna a bližšie ich predstavujeme na nasledovných
stránkach spravodaja. 

Mestečko Ay je považované za jedno z centier
výroby najkvalitnejšieho šampanského s dlhou históriou.
Okrem iných firiem tu sídli i Champagne Gosset, naj-
starší dom v oblasti, kde sa začalo pestovať víno. V tých
dobách ešte nie šumivé, ale tiché.

Fascinujúce na tejto lokalite je, že takmer celé
mestečko i dedinky v blízkosti sú postavené na vápenco-
vej skale a sú prakticky celé podkopané pivnicami, v kto-
rých ležia milióny fliaš krásneho perlivého šampanského.

A aby to bolo zaujímavejšie, tak pivnice sú mnohokrát
viacposchodové alebo lepšie – viacúrovňové samozrejme
smerom do stredu zeme.
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Skutočnú tvár vápencového podložia sme videli na
vlastné oči v Champagne Ayala a foto nepotrebuje komen-
tár. V podzemí si stále uchováva typickú vlhkosť, ale po
narezaní do blo-
kov a vysušení sa
v minulosti použí-
val vápenec ako
veľmi rozšírený
stavebný materiál.

Ayala je dom
na okraji mestečka
rovno pod vinica-
mi a vo svahu pod
nimi sa rozkladajú
rozľahlé pivnice.
Enológ firmy sa
nás ujal a previe-
dol celou výrobou
a následne profe-
sionálnou degus-
táciou výrobkov
firmy. Jednou zo
základných cha-
rakteristík šam-
panského je, že je
to zmes troch odrôd a to dáva neuveriteľnú rôznoro-
dosť chutí a vôní finálnym produktom, krásne kom-
binovaným cellar mastrom. Skutočné umenie. 

Ayala nás zaujala, avšak načim sa bolo presunúť
do najstaršieho domu vína v mestečku – Champagne
Gosset.

Nenápadná stavba v tichej časti mestečka pre-
kvapila rozľahlými pivnicami vo svojich útrobách.
Prehliadka začala v pivniciach, z ktorých je i záber na
zrenie fliaš Magnum (ide o označenie veľkosti fľaše,
v tomto prípade 1,5 litra - viac si o ďalších veľkostiach
povieme v nasledujúcich vydaniach spravodaja).
Následne sme sa presunuli do degustačnej miestnos-
ti a Gosset promenáda mohla začať. Gosset je zvlášt-
ny tým, že má najnižšiu perlivosť medzi šampanský-
mi, dokonca ho niektorí prirovnávajú k tichému vínu
a idú až tak ďaleko, že ho konzumujú z pohárov na
tiché biele víno.

Toto sa však nemôže stať u Bollingera. Ten šumí
ako vyšitý a vôbec sa za to nehanbí. Ako inak by sa
dal dohromady s Jamesom Bondom, ktorý je zaťaže-
ný na naj v každom smere. Bublinky nevynímajúc.

Sídlo firmy na okraji Ay je veľkolepé, tak ako aj
šampanské, ktoré sa tu rodí. Ľudia tu hovoria, že
šampanských je veľa, ale Bollinger je len jeden. Niečo
na tom asi bude. Jeho zvláštnosťou je, že prvá fer-
mentácia vína prebieha tak, ako pred storočiami
v drevených sudoch, čo je v dnešných časoch postup
skutočne raritný. Snáď tu je zakliaty zrod kvality,
ktorou je Champagne Bollinger známy. Sudy však po
čase absorbujú časť vína, ktoré sa rokmi vyzráža na

vnútorných stenách vo
forme vínneho kameňa.
Jeho hrúbka dosahuje až

niekoľko centimetrov,
čo však znemožňuje
kontakt vína s dre-
vom. Preto Bollinger
zamestnáva posled-
n é h o  d e b n á r a
v Champagne na plný
úväzok, starajúceho
sa o výmenu dláh,
ktoré nie je možné
z b a v i ť  k a m e ň a .
Darmo, kvalita niečo
stojí. A u Bollingera je
kvalita hlavný tromf.
A cena tomu, samo-
zrejme, zodpovedá.
Keď ho však ochutnáte, pochopíte a budete pripravení
aj zabíjať, aby ste sa k nemu dostali. Možno preto to
spojenie s Bondom...
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Aj vám znie ten názov cudzo, nefrancúz-
sky? Máte pravdu. Španielsky temperament
s columbijskými koreňmi sa pokúšal skrotiť
perlivosť francúzskeho vína na severe krajiny.
A takto sa to začalo....

Meno Ayala patrí jednej z najstarších špa-
nielskych rodín. Už v polovici 18. storočia rodi-
na významne ovplyvňovala dianie na španiel-
skom dvore a Don Antonio de Ayala y Vergara,
pravý španielsky aristokrat, bol menovaný
kráľom Ferdinandom VI. kancelárom na Novej
Grenade a okolo roku 1750 sa vydal na plavbu
do krajiny, z ktorej sa neskôr vykľula Columbia.
Jedno z jeho piatich detí, Raphael Edmond
Louis Gonzague de Ayala sa narodil v Paríži 18.
augusta 1831 a keď sa 11. marca 1902  vydal na
svoju poslednú púť zo svojho zámku v Ay,
zanechal po sebe dom, nesúci jeho meno –
Champagne Ayala.

Edmond Louis začal svoju kariéru v roku
1855 v malom Champagne dome madame
Albrecht v Ay. V roku 1860 sa oženil s Berthe
Gabrielle d´Albrecht, ktorej veno predstavoval
zámok v Ay a vinice v Ay a v Mareuil. Tak sa
začala história domu Ayala.

Edmondov brat Fernand podporil jeho
entuziazmus aktivitami v Londýne a založil tam
obchodné zatúpenie Champagne Ayala, ktoré
výrazne pomohlo etablovať sa domu na ostro-
voch. Ich ročník 1865 bol vysoko uznávaný
i budúcim kráľom Jurajom V. počas jeho štúdií
v Oxforde. Následne sa Ayala stala obľúbenou
značkou kráľa Juraja VI. a do tretice ju objavila
i kráľovná Matka pri svojej návšteve Domu
Ayala v júli 1983.

Tá kráľovská príťažlivosť pramení snáď
v šľachtickom pôvode Dona Antonia, možno za
to môže tajomný Ayala kód...

Pravdou však zostáva, že k tomuto domu,
jeho výrobkom i Ayala kódu sa čoskoro v spra-
vodaji vrátime a bude po záhadách. 

Už teraz ste zvedaví? 
Fajn, to sme chceli.
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„Pijem ho, keď som šťastná aj keď som smutná.
Občas ho pijem, keď som sama. Ak mám spoločnosť,
považujem to za povinnosť. Pohrávam sa s ním, keď nie
som hladná i keď hladná som. Inak sa ho ani nedotknem
– s výnimkou, keď som smädná.”

17. októbra 1961 Madame Jacques „Lily“ Bollinger

Vo svete Champagne často znejú hodnotenia, že Dom
Bollinger zosobňuje určitý štýl. I keď to niektorí konkuren-
ti neradi priznávajú, je to nesporný fakt. 

Rodina pôsobí v oblasti Champagne mnoho rokov
a dnes je v rukách už piatej generácie nástupcov. Predko-
via súčasnej rodiny vlastnili tunajšiu pôdu už okolo roku
1585. Najskôr v Cramant
a neskôr v Cuis a Ay.

6. februára
1 8 2 9  z a l o ž i l i
Athanase Henne-
quin de Viller-
m o n t , P a u l
Renaudin a Jac-
ques Bollinger
Dom Champagne
a dali mu meno
BOLLINGER.  Od tých čias bola
spoločnosť v rukách rodiny a na
tomto fakte sa nič nezmenilo
dodnes.

Bollinger štýl zostal jasnou
správou z minulosti a udržuje sa
i v dnešných podmienkach. Prvá
fermentácia hroznovej šťavy na víno pôvodne prebiehala
v drevených sudoch. Celá oblasť Champagne však začala

čeliť zvýšenému dopytu, a tak výrobcovia ustúpili od
používania drevených sudov. 

Bollinger sa však tvrdohlavo držal a drží starej tradí-
cie a to je základ jeho výnimočnosti.

Drevo dáva vínu unikátne tóny, umožňuje mu dýchať,
koncentruje arómy, láskavo dovoľuje vínu postupne
dozrievať. Je ako životná poistka pre víno.

Bollinger nepoužíva nové sudy vzhľadom k tomu, že
sa obáva nekontrolovaného prechodu tanínov z duba do
vína a tie nie sú pre ďalší vývoj šampanského žiadúce. 

O zachovanie štýlu Bollinger sa samozrejme snažili
všetky generácie rodiny, ale nový impulz dostal v minulom

storočí, keď spoločnosť pre-
vzala do svojich rúk mada-
me Jacques Bollinger, ktorú
ľudia familiárne volali Lily.

Jedným zo zaujíma-
vých marketin-
gových počinov
je spojenie znač-
ky Bollinger
s najznámejším
anglickým taj-
ným agentom.

A určite nie je náhoda, že
nás na toto spojenie upo-
zornil Bondov slovenský
bratranec – náš priateľ Ivan
Švec. 

Takže ak uvidíte túto
trojicu – James Bond, Bollinger a Ivan Švec spolu - bacha
na nich, niečo sa určite zomelie...
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Gosset – najjemnejšia perlivosť

Je to neuveriteľné, ale už štyri storočia venuje
spoločnosť Champagne Gosset neutíchajúce úsilie
udržaniu reputácie svojej značky a uchovaniu rodin-
ného know-how, ktoré je kľúčom k výrobe kvalitného
šampanského.

Champagne Gosset je nastarší dom Champagne,
zaoberajúci sa výrobou vína, s ktorou zakladatelia
rodiny začali už v roku 1584.

V tom roku vyrábal Pierre Gosset, radný v mes-

tečku Ay, tiché vína pochádzajúce z hrozna, ktoré
dopestoval vo svojich vlastných viniciach. V tých
časoch na stole francúzskeho kráľa pyšne stáli len dva
druhy vína – víno z Ay a víno od spolku vinárov z juž-
nejšej obasti, víno z Beaune. Oba moky sa vyrábali
z tých istých odrôd: Pinot Noir a Chardonnay. Vyni-
kajúca reputácia vín z Ay vyprovokovala záujem
panovníka Francoisa I. natoľko, že sa rozhodol založiť
v Ay svoje vlastné kráľovské vinice. Mimochodom,
teraz sú vlastníctvom spoločnosti Champagne Gosset. 

Neskôr, niekedy v 18. storočí sa víno v Ay začalo
„búriť“, perliť alebo, ak chcete, bublinkovať a rodina
Gosset sa úplne prirodzene transformovala na výrobcu
znamenitého šampanského.

Proces výroby vína u Gosseta prebieha z časti
v drevených kadiach. Tu sa rodí základ pre rôzne cuvée,
prezentované neskôr v tradičnej staromódnej fľaške.
Ďalšie kroky vo výrobe ctia rodinnú tradíciu a zväčša sa
vykonávajú ručne – od točenia a nakláňania fliaš až po
odstreľovanie zmrazeného sedimentu.

Podrobnejší profil spoločnosti Champagne Gosset
a šumivých skvostov prinesieme v ďalších vydaniach
spravodaja.
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I keď to meno tohto domu cognacu

nenaznačuje, máme do činenia s dyna-

mickým severným vetrom, ktorý dovial do

Cognacu dvoch zaujímavých mužov.

V júnovom vydaní Testum News sme priniesli stručný
profil výrobcu cognacu, ktorého materská spoločnosť je
v súčasnosti z krajiny vychádzajúceho slnka. Dnes sa
pozrieme na ďalšiu raritku – dom cognacu, ktorého maji-
telia majú svoje korene na severe Európy. Popularita
cognacu v tejto časti nášho kontinentu vyprovokovala
začiatkom minulého storočia dvoch mužov k presunu
z chladného severu dolu na juh, presnejšie na juhozápad-
né pobrežie Francúzska. 

Poďme však pekne od francúzskeho Adama. Prvé
kroky domu Dupuy na katastrálnom území Cognac urobil
August Dupuy v roku 1852. Viedol si dobre, položil zákla-
dy domu, ktorý sa mal čulo k svetu a po dobre vykonanom
diele odovzdal svoje žezlo Edmondovi Dupuy v roku 1895.
Ten pokračoval v začatom diele svojho predchodcu, až kým
ho neovanul severák z Nórska. Ten dofičal do oblasti v roku
1905 a znamenal zmenu v dome. Privial totiž dvoch pánov
– Peter Rustad a Thomas Bache-Gabrielsen zahlásili prí-
chod do Cognacu a vstup do domu Dupuy. A Bache-Gab-
rielsen nevystúpil dodnes.

Obaja gentlemani pokračo-
vali vo výrobe cognacu Dupuy tak,
ako sľúbili Edmondovi, keď pre-
brali dom do svojich rúk a popri-
tom vyvinuli novú značku. Svoju
vlastnú nazvali (ako inak) Rustad
& Bache-Gabrielsen. Cognac 
z Osla bol na svete.

Po smrti svojho spoločníka
pána Rustada sa stal Thomas Gab-
rielsen jediným majiteľom spoloč-
nosti a viedol firmu s pomocou
svojho staršieho syna Reného. Od
roku 1942, kedy Thomas Gabriel-
sen navždy opustil tento svet,
pokračoval René v businesse
a viedol firmu neuveriteľných 50
rokov. Jeho najstarší syn Christian
Bache-Gabrielsen sa zapojil do
práce v rodinnej firme v roku
1968 a dodnes ju osobne riadi.
Výdatne mu v tom pomáha Jean-
Philippe Bergier – cellar master,
človek, ktorý v nás dokázal prebu-

diť tú pamätnú iskierku záujmu
o cognac, z ktorej sa rozhorel
plameň Testum do dnešnej
podoby. 

Firma je stále vo vlastníc-
tve rodiny, ktorej už štvrtá gene-
rácia nasledovníkov pokračuje
v tradícii výroby znamenitých
cognacov a je pripravená odo-
vzdať toto dedičstvo ďalej. Ďalší
člen rodiny – Hervé Bache-Gabrielsen je výdatným pomoc-
níkom svojho otca Christiana i Jeana-Philippa a je prísľubom
zachovania rodinnej tradície s novou energiou. Nová kolek-
cia výrobkov Bache je toho najlepším dôkazom.

Od svojho vzniku v roku 1852 majú vedenie i pracov-
níci firmy jednotný záujem – povýšiť výrobu cognacu na
umenie a pretaviť ho do rastúcich predajov na zahranič-
ných trhoch. Spoločnosť Dupuy ponúka dobré výrobky
a kvalitné služby, ktoré sú od počiatku najvyšším princí-
pom firmy. Dupuy používa obe najlepšie produkčné
oblasti – Grande Champagne i Petite Champagne a tak-
tiež trochu Fins Bois. Výsledok je viac ako zaujímavý.
Jean-Philippe Bergier je skutočný umelec, čo oceníte
pri mladých cognacoch z domu Dupuy, ale, samozrej-
me, i pri degustácii starých zmesí, ktoré sú prekvapu-
júco svieže a pritom jemné, elegantné.

A potom, že severný vietor je krutý...
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Už ste zistili, že s dobrým priateľom sa pri
káve nádherne mlčí?

aktom je, že kávu pijeme v priebehu dňa pri rôz-
nych príležitostiach, avšak pri jej konzumácii
dominuje pocit pohody a pokoja. Je zaujímavé,
že tieto pocity kontrastujú s pôvodným význa-

mom slova, označujúceho tento tajomný nápoj „qah-
wah“. Tento výraz označuje totiž silu a vzrušenie
a vzhľadom k jednoduchosti arabského jazyka ho
Arabi používali na označovanie všetkých nápojov rast-
linného pôvodu. Je známe, že korán zakazuje konzu-
máciu alkoholu a káva sa tak stala obľúbeným
povzbudzujúcim  nápojom v arabských krajinách.

Ročne sa vypije na celom svete neuveriteľných
okolo 400 miliárd šálok kávy a jej spotreba stúpa.
Spotreba kávy sa úplne prirodzene prejavuje na množ-
stve a rozlohe kávových plantáží vo svete. Základná
produkčná jednotka je jeden ker a na celosvetovú spo-
trebu kávy je potrebné obrať každoročne úrodu až z 15
miliárd kávovníkových kríkov. A aby boli množstevné
údaje kompletné, tak dodávame, že jeden ker dodáva
ročne v priemere pol až jedno kilo kávy. Kým si
v ďalších vydaniach Testum News predstavíme niekto-
ré druhy kávy podrobnejšie, pozrime sa trochu do his-
tórie.

Tak ako každá významná súčasť nášho života, aj
káva a jej história boli predmetom štúdia a bádania
rôznych bádateľov a historikov. I napriek tomu, že sa
rôznia názory na obdobie, v ktorom sa káva prvýkrát
objavila ako teplý nápoj  tmavej farby, medzi historik-
mi panuje vzácna zhoda v určení oblasti pôvodu tejto
plodiny. Pravlasť kávy je teda územie dnešnej Etiópie
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(Afrického rohu), kde môžete i dnes
nájsť divo rastúci kávovník, a Jemen,
kde sa začal šíriť a záhradnícky pes-
tovať. Je nutné dodať, že obe oblas-
ti sú dnes jedinými oblasťami, kde
kávovník rastie vo svojom prirodze-
nom prostredí. Jemen v tých dobách
patril ku krajinám s rozvinutým
obchodom a jeho centrom sa stalo
mesto Mokka (al/Muchá). 

tom, že dohady o začiatku
pestovania kávy sa rôznia,
sme sa už zmienili, nespor-
ný však zostáva fakt, že už

v 15. storočí bolo pestovanie kávy
vysoko rozvinuté. Celý Orient hol-
doval káve už v 16. storočí a strážil
si ju tak úzkostlivo, ako Číňania
svoj čaj. A vývoj ukázal, že tak, ako
Orient si neustrážil svoju kávu, tak
Čína si neustrážila svoj čaj. Všade
prítomný obchod posúval tieto
plodiny do šíreho sveta, a tak dnes
môžeme s údivom sledovať, v kto-
rých častiach zemegule, v akých
zemepisných šírkach i nadmor-
ských výškach sa kávovník dá
dopestovať. 

V ďalších vydaniach spravoda-
ja sa vyberieme na vzrušujúci výlet
za kávou, za rôznymi jej rodiskami
a vychutnáme si skutočnú –
upraženú radosť.
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