
Keď nám v rannej mladosti naši starí
dobrí učitelia zdôrazňovali, že učenie je
nikdy sa nekončiaci proces, priznajme si, len
sme sa zhovievavo pousmiali a mysleli si
svoje. Ako sme však od života dostávali
drobné upozornenia alebo poriadne rany,
nevdojak sme si túto starú pravdu uvedomi-
li, a chtiac nechtiac prijali. 

Je to proste tak, každý deň sa človek
môže, ba snáď má niečo nové naučiť. Je to
jednoducho nekonečný príbeh. A každý prí-
beh si zapamätáme lepšie, keď si ho zopa-
kujeme. Tak aj my mnohokrát zopakujeme
základné informácie o skvoste zvanom
cognac, dokonca i v jazykoch iných náro-
dov. Naša škola cognacu má totiž i zahra-
ničných študentov.

Na záver necelého prvého roka chodu
školy Vám ďakujem za pozornosť, priatelia
a želám nám všetkým šťastné vykročenie do
roka Nového. K tomu nám treba predovšet-
kým dobré  zdravie. Na zdravie nám všet-
kým pripíjam pohárom kvalitného cognacu.  

When our old good teachers have
emphasized us in years of our early youth,
that teaching is a never-ending story, be
honest, we fought forbearingly and didn’t
care of it. But, as we’ve got little warnings
from our life, or even strong hits, we have
appreciated this old truth, and maybe a bit
unwillingly, we had to accept it.

Simply said, that’s the way the life is.
Every day we may, nearly we need to learn
something new. It’s never-ending story indeed.
And every story is better remembered, when it
is repeated. Thus we will repeat many times
the essential information about a jewel called
cognac, even in foreign language. We have
foreign students in our Cognac school namely.

Dear students, at the end of the first
incomplete year of our school, I would like to
thank you for your attention and wish you to
be happy in New Year. Mostly we will need 
a good health. Cheers to everybody with the
glass of excellent cognac.
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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
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, vznikla agentúra, ktorá sa postavila nad celý
ten trhový boj a ponukla 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, aby
sme následne veľkodušne otvorili arénu pre bojovníkov na
poli marketingu. Takže – výchova a vzdelávanie nadovšet-
ko. 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 trie-
diť, spracovávať a pravidelne vám ich prinášať na strán-
kach nášho spravodaja. Je pochopiteľné, že takýto obrov-
ský 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 nepoz-
naní, 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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The first issue of testum News we started with the title
„Marketing“, now we change the title to „Education“. No,
this is not a mistake. It is our intention. The education is in
fact the core agency activity. Testum has in the heading
words as marketing and education agency. Each of you can
understand it quite different as is the real agency orienta-
tion. How it is then in fact?

The agency was created to publish Cognac Encyclopedy and from early
beginning it was clear, that this is very specific marketing activity towards cognac
as a drink category, with reasonable educative accent. It seems, that on even more
predacious market, any lofty idea with no support of certain brand name, has no
chance to survive. Inspite of this knowledge, or just because of this fact, we 
create an agency, which is standing over fight on the market. The agency, which
offers an uniting motive – cognac as a category, or if you want, kind of a drink. 

Cognac as the drink of kings and the king of drinks.
Every king is surrounded by a society of liege people, and therefore our king

– His Majesty Cognac - needs to have such a community according to his needs.
So, Testum agency decided to prepare loyal staff, to educate stately courtiers, who
will spread good name of their king not only in his kingdom, but in all kingdoms
far and wide.

Let’s educate the market – producer, trader and consumer too, and teach
them to recognize a various pallet of aromas, tastes, looks and I don’t know which
perception more. Afterwards, magnanimously we can open the arena for fighters
on marketing field. So – training and education above all, and that´s why we 
are here. 

Testum will offer courses, trainings, presentations and improvement events,
especially for Cognac as a category, Coffee afterwards and very close, nearly in
the same time we will introduce sparkling temptation – Champagne. Your lectors
and guides will be respected, more or less known experts, specialists and collec-
tors, but in particular producers themselves. Without any doubts, they are 
the most qualified, who can educate us something more about their „family
treasures“.

The base of Testum activity will be systematic collection of information
about mentioned products groups. We will sort and classify all information we
will get and bring them to you in Testum News regularly.

Of course, such large summary of information can not be collected by men
or small team of cooperatives. Therefore, Testum is opened to all fans and 
enthusiasts in quality products, making our way to success, happiness and satis-
faction every day more pleasant.

Testum partners are de facto co-authors of unique Cognac Encyclopaedia,
and we will be pleased to cooperate with every cognac lover, who will show a real
interest in our project.

In Testum News we will share all the information with you with great 
pleasure. Agency partners will be not unknown to you. We will introduce them in
each of next Testum News issues.

There is an exciting way waiting for us. Way to the personal growth, to
which we will approach by common interest in a milieu which evokes wellbeing,
peace and in the atmosphere soaked by spirituality.

So, welcome in our agency then – Testum school and its classrooms – Cognac
Embassy, Coffe Planet and Champagne Avant-garde. Welcome in a non-conven-
tional school, where all the life pleasures are not prohibited, but on the contrary
– they are the main subject to teach.
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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, mnohokrát s obavami, čo nás tam čaká
a neminie. Testum a jej Cognac Academy chce byť školou pre všetkých ľudí, ktorí sa roz-
hodli vzdelávať v predmetoch spríjemňujúcich nám každodenné putovanie na tomto svete.  

Vitajte v škole cognacu a iných príjemností. Prejdite v tichosti jej priestormi, vstúp-
te do každej triedy a nechajte sa inšpirovať vaším obľúbeným predmetom.

School evokes in our memory the building which we have entered as abecedari-
ans. Shy, full of expectations, many times afraid of what is waiting for us there. Testum
and its Cognac Academy wants to be a school for everybody, who decided to be edu-
cated in subjects, making our daily life more pleasant.

Welcome to school of cognac and other pleasures. Walk through it premises in
silence, enter each room and be inspired with your favourite subject.

Na úvod niečo malé, nenápadné, len tak vás navnadiť. Inšpirovať. Tak sme sa 
rozhodli. Privítajú vás tisícky miniatúrnych fľaštičiek cognacu rôznych značiek, tvarov,
veľkostí, kvalít. Jednoducho – minisvet cognacu. Alebo výstižnejšie – predizba veľkolepej
auly cognacu.

Something small as introduction, to inspire you. So we decided. You will be 
welcomed by thousands of miniature bottles of cognac, many names, shapes, sizes,
qualities. Simply – mini world of cognac. Or, more precisely – the anteroom of grandiose
Cognac great hall.
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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 priví-
tame 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 dekoro-
vaní diplomom i medailou, tu budete pasovaní za znalcov vecí výni-
močných. Tu je vaša druhá Alma Mater.

Welcome to Cognac Academy Hall. Here will resound concerts
of giant goblets, here will flow river of life intensified in most refined
form – in cognac. On this holy place we will welcome savants and
practitioners from the region of the same name. Please, find your
place and let’s carry away by magic of nature, human sense and
hard work, deserving our highest respect. You will be honoured by
a diploma or medal here; here you will be knighted as a connoisseur
of excellent things. Here is your second Alma Mater. 

Máte chuť na kávu? V poriadku, ale u nás, prosím, zabudnite na
presso malé, presso veľké, viedenskú, tureckú a neviem ešte akú, a pri-
tom 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.

Would you like a coffee? OK, but please, forget small espresso,
large espresso, Vienna coffee and others, but one brand name only.
Coffee Planet is enchanting and everybody will be captivated by this
charm. We will wander through every region of this roasted planet
and we will bring you its extracts in hot cup of coffee, exactly after
your taste. Please, finish getting on, the trip starts.

Nechajte na seba pôsobiť ďalší z výrazných francúzskych vply-
vov. Champagne – rovnako jedinečná oblasť ako Cognac, v ktorej sa
však pokračovanie výroby vína 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!

Let’s appeal on you another characteristic French influence.
Champagne – the same unique region as Cognac is, although the
development of wine was going in completely different way. Come
with us to see, where we can get, if we will follow this direction. It
will be exciting wandering, exciting as the product itself. Then – Bon
Voyage! 
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„Každý človek by mal mať svoje sny a ciele,
na ceste ku ktorým musí prekonať nepre-
konateľné množstvo prekážok. Miesto na ktorom
sa teraz nachádzame som si vysníval pred rokmi
a nevzdal som sa myšlienky na jeho realizáciu.
Žiaden z obchodných úspechov v minulosti mi
nespravil takú obrovskú radosť a potešenie, ako
realizácia tohto sna. Viem prečo. Tento sen je
o radosti zo života, o šťastí, láske, spokojnosti.
Tieto pocity vo mne dnes dominujú a rád vám ich
všetkým sprostredkujem. Vitajte v mojom sne,
priatelia.“

To je stručná výpoveď autora projektu 
Testum Sadka Mýtnika z úvodného čísla spravo-
daja. Trochu priskromné, čo poviete? Poďme sa
teda dozvedieť viac.

Sadko, agentúra Testum je na svete, robí
prvé krôčiky. Ako sa to ale všetko začalo, alebo
ešte pred tým, prečo cognac? Prečo encyklopédia?

Kto ma pozná vie, že som sa vždy takpove-
diac vyžíval v gastronómii a v nápojovej kultúre.
V jej rámci som snažil dosahovať na jej pomysel-
né vrcholy. Aspoň v našich podmienkach. Cognac
je pre mňa vrcholom vo svete nápojov. A nielen
to. Cognac je síce alkoholický nápoj, ale súčasne
je to história, umenie tak v zmysle výtvarnom, ale
aj z pohľadu charakteru práce ľudí, ktorí ho
vyrábajú, alebo presnejšie, ktorí ho tvoria. Pri
pohľade na akýkoľvek cognac vidím výsledok
práce veľkého množstva ľudí rôznych profesií,
ktorí sa spojili určite nie kvôli výrobe alkoholu,
ktorý je v cognacu prítomný. Podľa mňa je to
nápoj, v ktorom sa zhmotňuje asi najviac práce
na svete. Veď kým sa dostane do vašej tulipánky
uplynie veľa času, mnohokrát je dedičstvom
mnohých generácií výrobcov. Vidím tam i tvrdú
prácu ľudí, ktorí sa starajú o dubové lesy,
z ktorých neskôr vzniknú sudy, vidím sklárov,
grafikov, tlačiarov a celý ďalší rad činností. Tí
všetci majú nezastupiteľné miesto v procese
zrodu tohto magického nápoja. Ako inak by sa
dal označiť nápoj zrejúci 40 rokov a my máme to
privilégium vychutnať si ho. Samozrejme, ak sme
dostatočne trpezliví. Ak cognac leží 40 rokov
v sude, nemôžeš po ňom chcieť, aby sa otvoril

a vydal zo seba všetko to dobré za púhych pár
minút. Ak vydržíš, odvďačí sa ti tým, že 
ti dovolí prejsť tými 40 rokmi a mnohokrát ti
zostane ešte dlho v ústach chuť týchto rokov.

Vieme teda, prečo cognac. Ale prečo
encyklopédia?

Myšlienku na knihu o nápojoch nosím
v sebe už asi 20 rokov, no ako som sa rokmi
stále viac o nich dozvedal a učil, prišiel som
k tomu, že na napísanie takej knihy je potreb-

ná špecializácia, dominantné zameranie. Tak
vznikla špecializácia na cognac a pri tom som
naberal presvedčenie, že možno jedna kniha by
nestačila na všetko o cognacu. Preto encyklopé-
dia, t. j. čo najviac informácií v zhustenej forme.

Nie je rôznorodnosť dnes dostupných
cognacov určitou prekážkou pre tento zámer?

Naopak. Je to výzva. Prirodzená. Pozri, tak
ako je veľa druhov cognacu, každý je niečím výni-
močný. Presne tak ako ľudia. Každý má inú tvár,
iným dojmom pôsobí. Sme zmesou dobrých
i menej dobrých čŕt. A preto je tento sortiment pre
mňa fascinujúci, lebo umožňuje stotožnenie sa
s rôznymi ľuďmi, rôznymi povahami. Všetci ľudia
sú v podstate dobrí, môžu však mať aj čierne dni.
Tak isto je to aj s cognacom. Encyklopédia by mala
priblížiť túto rozmanitosť. Nielen suché fakty,
štatistické informácie, ale budeme sa snažiť o to,
aby sme priniesli výpovede ľudí, ktorí si niektorú
značku obľúbili, aby oni sami hovorili o svojich
pocitoch pri stretnutí s tým „svojim“ cognacom.

Vyzerá to na úctyhodný kus roboty, 
kým a dopracuješ k vysnívanému koncu –
k encyklopédii.

To patrí k realizácii akéhokoľvek zámeru. Pri
cognacu je fascinujúce, ako sa príroda zahráva
s tým kúskom zeme na území Francúzska. Na
malom území sa vyskytujú rôzne druhy pôdy,
sústredili sa tu slnečné lúče a spolu s ďalšími fak-
tormi vytvorili najvhodnejšiu oblasť pre brandy
tak výnimočné, že si zasluhuje vlastné pomeno-
vanie – cognac. A je to neustály vývoj. Podobne
ako sa vyvíja človek a jeho chute. Ľudia
prechádzajú obdobiami konzumácie vodky, neskôr
whisky až nakoniec skončíme u najušľachtilej-
šieho nápoja. Tak ako človek dospieva, vyvíja sa
a ustaľuje v živote, tak sa vyvíja aj jeho chuť
k nápojom. V mladosti nie je pripravený na
cognac. To prichádza skúsenosťami, vekom.
A takýchto ľudí prizývam na spoluautorstvo
encyklopédie. Encyklopédia má v základe 40
spoluautorov, ale určite bude dostatok priestoru
i pre viacerých milovníkov a znalcov cognacu
z celého sveta, ktorí sa vyjadria k jednotlivým
značkám. I z tohto pohľadu bude Encyklopédia
cognacu skutočne svetová.
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„Each man should have your dreams and
goals and on the way to its achievement has to
overcome an impassable number of obstacles. The
place we are now, I have dreamed up many years
ago and I did not give up the idea for its realiza-
tion. No business success in past have pleased me
as much as realization of this dream. I know why.
This dream is a dream of pleasure of life, happi-
ness, love and satisfaction. Nowadays, these feel-
ings inside of me dominate and I will give it to you
with pleasure. Welcome to my dream friends“

This is a brief statement of Sadko Mýtnik,
author of the project - Testum from introductory
issue of bulletin. Maybe too much modest, what do
you think? Let’s know more than. 

Sadko, Testum agency was born, makes first
steps. But how it all started or simply why cognac?
And why encyclopaedia?

Who knows me, knows that I have always
been involved in gastronomy and drink culture and
within its scope I have been trying to reach its
imaginary tops. For me, the Cognac is a top in the
world of drinks. Not only this. Although, the Cognac
is an alcoholic drink, at the same time it is a histo-
ry, an art, not just in terms of creative art but also
in term of nature of the human labour producing it
or more precisely who creates it. When I see any
cognac I can see a result of work of huge number
of people of various professions connected not just
only for production of alcohol present in the
cognac. As for me, it is a drink in which probably
most work is materialized in the world. Be sure that
until it reach your tulip glass much time lapse,
many times it is a heritage of many generations of
producers. I can see also hard work of the people
caring of oak forests later from which the barrels
are made. I can see glass-bowers, graphic design-
ers, typographers and many other activities. All
these people have irreplaceable place in the process
of creation of this magic drink. How else we can
name the drink ageing for 40 years and we have a
privilege to taste it. Of course, if we are patient
enough. We can’t expect that if cognac lies in the
barrel for 40 years, we can’t wish to be opened and
release all its good in just a few minutes. If you will
wait enough it will return all these 40 years to you
and the hundred’s years taste will stay in your
mouth for long time. 

We now know why cognac. But why ency-
clopaedia?

The idea of book was inside of me for maybe
20 years, but as the years went by I have learned
and knew more and I found that writing such book
will require a specialization, dominant sight.  Thus,
the specialization to cognac came into existence

and I have become per-
suaded that one book
would be not enough
for all about cognac.
That’s why encyclopae-
dia, i.e. maximum
information in com-
pressed form.

Isn’t it various-
ness of nowadays
available cognacs cer-
tain obstacle for this
intention?

Absolutely no. It is a challenge. Natural
one. Look, how many kinds of cognac exist and
each is somehow exceptional. The same as the
people. Each has different face, different impres-
sion. We are a mix of good as well as worse prop-
erties. And that is why this assortment is fasci-
nating for me because allows to ego-involve-
ment with different people, characters. All peo-
ple are basically good though they may have
also bad days. The same apply for cognac. Ency-
clopaedia should approach this variety. Not just
naked facts, statistical information but we will
try to bring the state-
ments of the people
who took a fancy to
some of the brands and they will themselves
reveal  their feelings from meetings with their
cognac. 

It seems like worthy piece of work to come
to dream end – to encyclopaedia.

It belongs to realization of any goal. As for
cognac, the fascinating is how nature flirts with
this piece of land on the territory of France.
There are various types of land on small territo-
ry, sun rays concentrates here and together with
other factors they create the most suitable area
for so exceptional brandy that it deserves own
name - cognac. And it is continuous progress.
Similarly, a man grows as well as his tastes. Peo-
ple pass through periods of consummation of
vodka, later whisky and in the end it is a most
noble drink ever. As man grows up, develops and
becomes stable in his life, his taste to drinks
develops as well. As young, he is not well pre-
pared to cognac. It comes with experiences, age.
And I invite such people to work and cooperate
on encyclopaedia. Encyclopaedia has basically
40 co-authors but certainly there shall be
enough space for more lovers and experts of
cognac of over the world which will express their
opinion to individual brands. Even from this
point of view, the encyclopaedia of cognac will
be really universal.
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With appreciation for a truly unique experience

and for sharing your expertise, knowledge, and most

importantly, your superb cognacs.

Thank you.

05.05.05

Steven M.Donn

Professor of Pediatrics

University of Michigan

USA

Už dávno mi nebolo tak ľúto, že som abstinent

(momentálne)!

17.05.05

Richard Müller

Božská vúně úžasného moku; andílci ať ochraňují

celé to království.

Na zdraví, Na život!

17.05.05

Iva Bittová

Košice v histórii Slovenska

znamenali vždy niečo mimoriadne.

Škola koňaku je len potvr−

dením výnimočnosti nášho

mesta. Chcem poďakovať

tým, ktorí sa o to

pričinili, že toto mesto

sa môže pochváliť niečim

výnimočným a mimoriadnym.

Verím, že Európa bude vnímať

školu koňaku v Košiciach.

23.05.05

Zdenko Trebuľa

Primátor mesta Košice
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možnosť fotografovať s profesionálom a súčasne

konzumovať úžasné druhy koňakov spolu so znalcami.

Mám nesmiernu radosť, že som to mohol zažiť práve

v Košiciach vďaka môjmu priateľovi a kolegovi 

Z. Trebuľovi. Želám každému obyvateľovi Košíc, aby

mohol precítiť radosť, že je súčasťou nášho úžasného

Slovenska, špeciálne východu.

23.05.05

Andrej Ďurkovský

Primátor Bratislavy

Zvyčajne želám pri−

ateľom čistý vzduch, čistú

vodu a čisté srdcia. V tomto

prostredí bude mať rov−

nakú hodnotu koňak, ktorý

zabezpečí určite čisté srd−

cia. Ďakujem za mier,

kľud, pohodu a srdečnosť.

Veľa úspechov.

02.06.05

László Miklós

Minister životného prostredia SR

Merci de votre accueil sympathique dans le Temple

unige du Cognac en Slovaquie et en Europe Centrale.

Amical souvenir de Jacques Faure

Ambassadeur de France en Slovaquie

Kosice, le 17 juin 2005

Nikdy som si nepredstavoval, že na Slovensku,

v Košiciach môže existovať toľko nádhery. 

Za príjemný zážitok všetkým ďakujem. Sľubu−

jem, že k tejto nádhere sa budem vracať.

S úctou

Alexandru Gros

Prednosta mestského úradu Nadlac

Rumunsko

12.07.2005

The home abroad

from home. Today I found

the place. It was an unex−

pected pleasure to taste

Cognac Lheraud in this

great atmosphere. 

I had several won−

derful hours of pure joy.

Thank you very much.

I hope to return quite

soon.

With best regards and all the very best wishes

for a great success  for this marvelous ebbassy for

Cognac.

Sincerely yours

Markus del Monego

The best Sommelier of the World 1998

15.11.05
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Pri našich cestách do oblasti Cognac sme
sa snažili získavať informácie zo všetkých dos-
tupných zdrojov, knihy nevynímajúc. A nielen
pri cestách do Francúzska. I na slovenskom
knižnom trhu sa objavila knižočka s názvom
Cognac, sporadicky sa objavujú aj články
s tématikou tohto nápoja v spoločenských
časopisoch. Sú známe rôzne publikácie
o cognacu, z tých novších spomenieme aspoň
Cognac od Nicholasa Faitha, alebo Kyle Jar-
radov Cognac – The seductive saga of the
world´s most coveted spirit. Nemecký autor
Paczinsky sa taktiež nechal inšpirovať týmto 
ušľachtilým destilátom a napísal o ňom knihu.

Zdá sa to na prvý pohľad primerané
zastúpenie publikácií o nápoji, ktorý výrazne
ovplyvnil život nielen mnohých generácií
výrobcov vo Francúzsku, ale samozrejme, aj ich
konzumentov po celom svete. My sme však

hľadali niečo iné. Hľadali sme kompletného
sprievodcu všetkými značkami a výrobcmi,

ktorí stále v oblasti cognac pôsobia
a produkujú výrobok s právom nosiť

meno cognac. Je pri tom jedno, či
sa jedná o nadnárodnú skupinu

s dominantným postavením na
svetovom trhu s destilátmi,

alebo je to drobný výrob-
ca vyrábajúci len

niekoľko hek-
tolitrov eau-

de-vie.

Nenašli sme.
Tak sme sa rozhodli takúto knihu napísať. 
A hlavne na splnenie tohto cieľa vznikla

agentúra Testum. Zber a spracovanie informácií
potrebných na vznik takého rozsiahleho diela nie
je možné zvládnuť v malom tíme autorov. Preto
sme sa rozhodli ponúknuť spoluprácu a spolu-
autorstvo ľuďom, ktorí sa o cognac zaujímajú,
obľúbili si ho, sú jeho zberateľmi a fanúšikmi
a chcú sa o ňom dozvedieť čo najviac.

Na prvý pohľad možno nereálny koncept
– pár bláznov chce dať dokopy okolo 40 ľudí,
ktorí sa zapoja do písania najväčšej knihy
o cognacu v histórii tohto nápoja. Ale skutočne
len na prvý pohľad. Tých ľudí sme totiž našli.
Mnohí sa prihlásili sami, ďalších sme oslovili my
a stali sa partnermi agentúry Testum. A nielen
to. Aby sa projekt encyklopédie uskutočnil, boli
partneri ochotní finančne ho podporiť. 

Ďalšiu skupinu partnerov projektu pred-
stavujú jednotliví výrobcovia, bez ohľadu na to,
či svoje výrobky umiestňujú na slovenský trh
alebo na trhy v strednej a východnej Európe. Tu
sa stretávame niekedy s nepochopením, ale
vytrvalou komunikáciou a ďalším vysvetľovaním
podloženým firemným spravodajom sa postup-
ne posúvame k zapojeniu výrobcov do projektu.

Mnohí sa pýtajú, akým štýlom bude kniha
písaná, aké budú hodnotenia značiek, ako sa
k nim dopracujeme. Otázky absolútne namieste.
Odpoveď je jasná od samého začiatku. Encyklo-
pédia vám prinesie základné informácie
o výrobcovi, o celom jeho sortimente a základ-
né degustačné poznámky ku každému výrobku.
Nosnou časťou informácií budú výsledky
degustácií našich partnerov, ktorí ich zazname-
najú a po spracovaní ich v encyklopédii uverej-
níme ako názor konzumenta. Nutné je pozna-
menať, že nie jediného. Dostaneme tak každú
značku do pozitívnej konfrontácie so spotre-
biteľom, konzumentom. Na konci tohto proce-
su bude kniha plná informácií o cognacu
a osobných skúseností konkrétnych ľudí s ním.

A o to nám najmä ide – o knihu plnú života
a radosti z neho.

Takže, o tri roky dovidenia na stránkach
encyklopédie, priatelia.
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During our trips to Cognac region we always tried to
get information from any available source, including the
books. But not only during our trips to France. There is also
the book named Cognac on the Slovak book market, from
time to time some articles about Cognac appear in social
magazines. We know several treatises, we can mention few
of the newest ones, Cognac from Nicholas Faith, or Kyle
Jarrad´s Cognac – The seductive saga of the world’s most
coveted spirit. German author Paczinky was also inspired by
cognac and wrote a book about this refined drink.

From the first view it seems, that this is quite adequate
number of books about drink, which had reasonable influence
to life of many generation of French producers, and of course,
the consumers of their products of over the world.

But we tried to find something different. We looked
for a complete guide through all brand names and produ-
cers, which are still active in Cognac area and still producing
a drink approved to have the name cognac. And it doesn’t´
matter if it is multinational group with dominant position
on global market or it is a small producer, producing just few
hectolitres of eau-de-vie.

We didn’t find it. 
But someone has appeared who decided to write such

book. Sadko Mýtnik. 
And for this goal fulfilment, the Testum agency has

been created. Sadko had clear idea of book from the first
moment and was sure that collection and proceeding of
information necessary for creation of such large work of art
is not possible to manage by small team of authors.

Therefore, we decided to offer participation and 
co-authorship to the people, who are interested in cognac,
who love cognac, who are cognac collectors and fans, and
who want to know even more and more about cognac.

Maybe unrealistic concept at first sight – few crazy
people want to join 40 persons, who will be involved into
writing of the biggest cognac book in his history. But only
from the very first sight. We have found those people name-
ly. Many of them came alone, the others were contacted by
us and they became Testum partners. Not only this. To bring
encyclopaedia project to its life, the partners were willing to
help financially too.

Another group of project supporters are cognac producers,
without respect, if they sell their products to Slovakian 
market or to the markets in the region of Easter and central
Europe. Here we are facing to lack of understanding, but using
sedulous communication and additional explanation based on
Testum News magazine, we are slowly moving some producers

to  the i r
i n v o l v e -
ment in our
project.

Lots of
people  ask ,
which style of
w r i t i n g  t h e
encyclopaedia
will be of, how
we will evaluate
individual brands,
how we will reach
those evaluations. Abso-
lutely right questions. And
the answer is very clear from
the early beginning. The
encyclopaedia will bring to
you essential information on
producers, his complete pro-
duct range and basic tasting
notes to each item in it.  As the
key data we will use the results
of our partners degustations, who
will record those data, and after its
proceeding we will publish those
results as consumer’s opinion. We need
to note, that not only one con-
sumer. Thus we will
bring the brands
into positive con-
frontation to the
customer, consu mer.
At the end of this
process we will have
the book full of cognac
and personal  expe-
riences of real people. 

And this is what
S a d k o  M y t n i k  a s
author and his future
team-mates are trying
for – the book full of life
and pleasure from it.

So, see you in three
years at the encyclopaedia
pages, friends.
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a ceste za poznaním cognacu sa iste vynorí množstvo 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 kon-
zumentov a tu sú odpovede.

Čo je cognac?
To sú v skutočnosti tri otázky v jednej. Cognac je malá, presne určená

oblasť na západnom pobreží Francúzska, vinúca sa v podstate od La Rochel-
le nadol k ústiu rieky Gironde. Cognac je tiež hlavné mesto oblasti a leží pri-
bližne v jeho geografickom strede. 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 násled-

ne vína, dopestovaného výhradne v šiestich okresoch oblasti: Grande Cham-
pagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois a Bois Ordinaires.
Musí sa destilovať v tradičnom prístroji typu „Charentais“ a nechať ležať mini-
málne dva roky v oblasti vymedzenej francúzskymi 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 hroznového 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 ročníkových cognacov

bola upravená až v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Cognac určený
na ročník, sa ihneď po destilácii uloží v špeciálnej pivnici s dvoma zámkami. Kľúč
od jedného zámku si ponecháva majiteľ a kľúč od druhého je uložený v BNIC
(Bureau Nationale Interprofessionnel du Cognac - apelačný orgán). V skutoč-
nosti sú všetky veľké značky cognacu komplexnou zmesou niekedy až 200 dru-
hov rozličných cognacov rôzneho veku a často z rôznych produkčných oblastí.

Zreje cognac vo fľaši podobne ako víno?
Hneď po druhej destilácii sa surový cognac umiestňuje do sudov, vyrobe-

ných z dubov z oblasti Limousin alebo Troncais. Tu zreje niekedy až dlhé desiat-
ky rokov. Potom sa cognac skladuje vo veľkých sklenených fľašiach (demižó-
noch), kde zrenie nepokračuje, až pokiaľ sa cognac nestane súčasťou zmesi. Pri-
rodzene, 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 výberom najlepších vlastností z kaž-

dého okresu a tým sa získava 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 ohľa-
de 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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Many Cognac firms have been established in the course of the 19th Century
by foreign merchants who used to travel the Cognac region every year after the
crop, in order to purchase brandies to be shipped to their country origin. The two
brothers Auguste Christophe and Gustave Meukow came from Sylesia in the 1850’s.
After several trips, they decided to establish a trading office in Cognac and creat-
ed the House A. C

Meukow & Co on the 1st August 1862. Their partners, Mr. C.Lervoire and later
on Mr. Henry Bouraud, a Mayor of Cognac, used to run the business while they
were travelling abroad, especially in Rusšia and Scandinavia. As this time, Cognac
shipments were mostly bulk shipped in casks. In the late years of the century, Mr.
Gustave Kleabish succeeded to Mrs. Meukow in the management of the firm and
developed a fastgrowing business interrupted by the first world war.

A brochure printed in 1912 to celebrate the fiftieth anniversary of the firm
shows the considerable size of Meukow cellars and offices at the beginning of this
century. Not only the size of the business, but above all the original and constant

quality of the Meukow Cognac made
the reputation of the brand.

After the first world war, the
Shepherd family became the owners
of the company which they run until

1940 and under their management, in spite of the world crisis, the brand name was
firmly established not only in the Continental Europe and Scandinavia, but also all
over the world . Archives of the company show shipments of Cognac to America,
Argentína, China, Japan, Mexico, etc...

THE PANTHERI MAGE
The original and constant quality of the Meukow Cognac made the reputa-

tion of the brand. Meukow always attached importance to offer the best quality
Cognacs to the consumers, thanks to an old know-how in distillation, ageing and
blending. Nowadays, the Meukow Cognac is coming in a superb and exclusive
decanter with a Panther embossed in the glass. This beautiful animal perfectly sym-
bolizes the intrinsic qualities of a true Cognac: strength and elegance together,
sensuality and exotism. This universal timeless symbol is totally innovating, whilst
other brands are more concemed by artiflcial values of their image which become
more important than the product itself. With this new marketing concept, Meukow
repositioned the product on a more concrete and credible image, that gives ener-
gy and self-confidence to the consumer and gives a chance to capture new trends.

THE GRAPES
Grapes used for Meukow are from Ugni Blanc. The Ugni Blanc is the best vari-

ety to guarantee every year, both a regular and consistent quality wine. Grapes are
harvested just before ťull ripeness in strict sanitary conditions, from the fírst week
of October. After fermentation, we obtain a perfect wine for the distillation...

• low alcohol content: 8 / 9 %
• high acidity, natural stability
• rare and delicate aromas
... that will be concentrated during the distillation, offering the most refined

eaux-de-vies.

DISTILLATION
The wine is then distilled twice in the traditional « Cognacais » pot still. This

method will extract and preserve all the essences of the wine. Meukow posses its
own distillery with 19 pot stills, that can be used when necessary. As negociant,
Meukow works very closely with wine producers and distillers to produce and select
the best Eaux-de-vie that will be suitable for ageing . The distillation period takes
place every years from the beginning of November until the 31” of March.
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AGEING
It is a slow and natural process that will develop the

flavours and colours of the Cognac, especially its amber
tints and its well known “rancio” taste after many years. 

Meukow is aged in traditional french oaks barrels
that provide the most elegant tannins. 

Our cellars are located in the city of
Cognac, taking advantage of the proximity
of the Charente river that ensure perfect
climate conditions. 

Total capacity is about 10 000 HL
of Pure Alcohol. 

Very old Eaux-de-vie and rare
vintages, real treasures, are kept in
small barrels and glass demijohn in
our Paradis cellar, under our offices.

BLENDING
Final blending will ensure the

complexity and give the style of
Meukow Cognac. 

Blends that enter the composi-
tion of every Meukow references, and
that are identical all over the world,
remain the secret of the Cellar Master. 

At this final stage of creation, Meukow
benefits from the long and high expertise 
of our Cellar Master, whose family has been
working for Meukow for many years. 

By the complementary of its choice 
of Eaux-de-vie from the best Crus of the
Cognac region, Meukow produces Cognac
known for their balance and harmony.

OUALITY POLICY
Meukow is very keen to offer

the consumers the best product with
the most reliable quality. 

Implementing this everyday
strong commitment, each step of
the Meukow process, as well as our
technical facilities are BRC Higher
Level fully accredited. 

This HACCP accreditation
involves very strict procedures, as well
as, internal and external controls and
analysis on raw materials and final
products. Thanks to this constant willing-
ness, Meukow has been awarded last year 
at Vinalies international competition in Paris.

More than 100 oenologists and professionals
coming from all over the world have recognized the dis-
tinctíve quality of Meukow VSOP Superior Cognac with
the Gold Medal.
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MEUKOW BLACK PANTHER
Elegant and Powerful

Presented in its remarkable
Black Panther bottle, Meukow
Black Panther Cognac offers
much higher distinctive tasting
qualities than the average of its
category. Appearance — Old
gold - Brilliant with copper
tints. Head - Full aroma with
dried fruits notes. Heart - Gen-
erous woody notes typical of
small oak barrels ageing. Back-
ground - long smoothness with
liquorice and nutmeg notes.
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MEUKOW VSOP SUPERIOR COGNAC
Smooth and Mellow

The incredible smoothness of Meukow VSOP Superior is the fruit of the very careful
selection of the different Eaux-de-Vie entering in the blend and the longer minimum
ageing requirement, unlike regular VSOP, imposed in our own rules. Appearance -
Beautifully clear amber yellow colour with gold tints. Head - Fruity with raisins, can-
died orange, and white peach. Heart -Walnut and hazelnut aromas with vanilla. Back-
ground - Harmonious and mellow tannins with spicy nuances. Awarded Gold Medal in
2002 at Vinalies Oenologist International challenge in Paris.
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MEUKOW NAPOLEON COGNAC
Traditional and Contemporary

As symbolised by its unique bottle, combining traditional green frosted glass
and white clear glass, Meukow Napoleon is a subtle marriage of fruity aromas
and spicy tannins flavours. Appearance - Beautifully clear bronze colour, bril-
liant with gold tints. Head - Fruity with orange and vanilla. Heart - Dark choco-
late. Background - Spices and leather, cedar and walnut.

MEUKOW XO COGNAC
Ardent and Delicate

The unrivalled gold Panther expresses the perfect harmony of Meukow XO
Cognac, fruit of the traditional art of double distillation, the long ageing
process and the complex blending of delightful “Crus de Cognac”. Appearance -
Fiery and mahogany colour with perfect clarity and very attractive texture.
Head - Floral with jasmine and iris - Fruity with prune and peach. Heart - Cho-
colate and vanilla flavours with tawny port and candied fruits fragrances. Back-
ground - Nutmeg and spices - Warm cigar box.

MEUKOW EXTRA COGNAC
Sensual and Complex

Directly born in our Paradis, Meukow Extra reveals the magnificence of numer-
ous old and complex Eaux-de-Vie brought to their peak by the expertise of our
Cellar Master. Appearance - Beautiful mahogany very clear colour, brilliant with
gold tints. Head - Fruity with candied fruits and vanilla aromas. Heart - Strong
leather notes, dark chocolate and walnut. Background - Truffle and harmonious
tannins.
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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 kráľov-
stve. 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 zelenými
údoliami, oddeľujúcimi kopce a močiare, sem tam posiate
lesmi. Rozličnosť tohto územia sa prirodzene odráža 
v arómach, vôňach a chutiach cognacu, prispievajúc
k bohatosti jantárovo sfarbeného destilátu známeho na
celom svete.

Srdce cognacu
V srdci produkčných oblastí sa nachádzajú mestá

Jarnac, 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) má oblasť Cognac

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 nazý-
va „umenie života“ v kraji Cognac.

Územie 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 arómach a chutiach, ktoré dávajú cognacu jeho jedineč-
nú osobitosť. Hoci chránený názov “cognac” môže byť
použitý len pre destiláty, vyrábané na presne určenom
území vymedzenom dekrétom z 1. mája 1909, neznamená
to, že existuje 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
rozprestiera na 37 500 ha drobivej, kriedovej pôdy, boha-
tej na uhličitan vápenatý. Z celkovej rozlohy oblasti Gran-
de Champagne pokrývajú vinice asi 13 000 ha. Dominant-
ná 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 dominant-
ným 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 bada-
teľný vplyv oceánu. Táto oblasť produkuje cognac podob-
nej kvality ako Grande Champagne, ale nedosahuje takú
jemnosť a mäkkosť.
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Borderies - S rozlohou 13 440 ha
predstavuje najmenší zo šiestich produkč-
ných regiónov. Ležiac severne od mesta
Cognac má svoju vlastnú špecifickú mik-
roklímu.  4000 ha viníc produkuje jemné,
okrúhle cognacy, plné vône fialky. Dosa-
hujú optimálnu kvalitu po kratšej dobe
dozrievania, ako cognac z oblasti Grande
Champagne.

Fins Bois - Územie Fins Bois obklo-
puje prvé tri oblasti, rozprestiera sa na
354 200 ha tvrdého, vápencového pod-
ložia. Niečo málo cez 33 000 ha viníc
produkuje zvláštne vína, dávajúce neskôr
okrúhle, hebké brandy, ktoré dozrieva
pomerne rýchlo, s bouquetom, ktorý pri-
pomína 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 určuje, 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 Ori-
gine Controleé). Dekrét tiež umožňuje, aby sa na etikete

uvádzal názov
„Fine Cham-
pagne“ v prí-
pade, 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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In 1847, Jean BRU-
GEROLLE, associated with
his nephew Etienne
BRUGEROLLE, founded
the firm. “Brugerolle
Uncle and Nephew Wine
Merchants and Land-
lords” in Matha, in the
heart of Fins Bois region,
one of the most famous
Cognac appellation areas.

In 1880, Etienne BRUGEROL-
LE started to manage the firm with
his children Henri and Leopold.
Then Leopold Brugerolle increased
the fáme of Cognac Brugerolle, not
only in France but also in most
European countries and since
1905, in diŕferent states of Ameri-
ca. As a proof, the 45 awards won
by the Cognac Brugerolle at many
competitive exhibitions: First prize
Cairo 1929, Exceptional Barcelona
1929, First prize Liege 1930, First
prize Anvers 1930, First Prize Paris
1931... as an example.

At the beginning of this cen-
tury, in 1912, Leopold Brugerolle
bought Bardon property, located 
a few kilometers from Matha. Sur-
rounded by XVth century moats,
Bardon castle used to be a mona-
stery of the neighbouring village
of Thors and was probably des-
troyed during the revolution.
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The present house was built at the
beginning of the XlXth century, but the moats
and the dove-cot respectively of the XVth and
XVIIth centuries testify the prestigious pást of
the property. 120 hectareas of woods and
agricultural grounds spread around Bardon
castle. Besides the traditional cereal cultures,
there are of course vineyards, ťhe.wine of
which is used for the production of the
Pineau des Charentes “Chateau Bardon”.

Leopold BRUGEROLLE lived in Bardon to
the end of his life. He used to organize
briliant receptions during which his guests
had the opportunity of tasting the most
exquisite cognacs Brugerolle. His great-
grandson, Claude BRUGEROLLE, Vice-Presi-
dent of C. C. G International and President of
Cognac Brugerolle, is now living in Bardon,
managing the property and perpeturing 130
years of tradition.
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Niektorí účastníci stretnutia s Claudom Brugerolle
žartovali, že keby tušil s akou odozvou sa stretnú jeho
slová z kroniky a najmä koľkí partneri sú pripravení prijať
jeho pozvanie do Cognacu, možno by bol vo vyjadreniach
opatrnejší. Priznám sa však, že ako ho poznám, volil by tie
isté slová a určite by to myslel úprimne. 

Večne usmievavý muž navštívil agentúru Testum... 

Ak si prelistujete predošlé vydania spravodaja, zistí-
te, že v každom sme privítali zaujímavú osobnosť z oblas-
ti Cognac. Cyril Camus v prvom vydaní reprezentoval naj-
väčšiu nezávislú rodinnú firmu vyrábajúcu cognac, Béat-
rice Cointreau bola prvou ženou z tohto biznisu prezen-
tujúcou Cognac Frapin, no a Claude bol prvý kto prezen-
toval dve značky cognacu počas stretnutia priateľov
tohto nápoja v priestoroch agentúry Testum. 

Claudova návšteva a prezentácia mala ešte jednu
zvláštnosť. Prezentovali sa totiž značky cognacu, ktoré
nedováža na Slovensko najväčší dovozca cognacov Achat
– Sadko Mýtnik, ale značka, ktorá má na Slovensku už
piaty rok svojho dovozcu a distribútora. Spoločnosť Gulik
zastúpená manželmi Ankou a Petrom Gulikovcami 
z Rimavskej Soboty je dlhoročným aktívnym hráčom na
trhu s nápojmi a ako dovozca brandy a iných liehovín zo
sortimentu spoločnosti CCG, pridali k nim pred pár rokmi
aj ich premium značku Cognac Meukow a neskôr Cognac
Brugerolle. Claude dorazil do Košíc z Rimavskej Soboty,
kde strávil predchádzajúci deň a vzhľadom k tomu, že je
náruživý poľovník, neodpustil si postriežku v skorých ran-
ných hodinách.

Po krátkom zastavení v hoteli sme mohli Clauda
konečne privítať v priestoroch agentúry, o ktorej už veľa
počul. A nielen počul, navštívil nás v období, kedy sa

„Elegantný a dominant-
ný Panter Meukow sa ženie
k našim priateľom do Košíc.

Tento večer bol jedno-
ducho nezabudnuteľný
a veľmi priateľský.

Ďakujem Vám veľmi
pekne za vašu láskavosť.

Požívajte cognac viac
a viac, príďte nás prosím,
čoskoro navštíviť do Cogna-
cu“.

28. September 2005
Claude Brugerolle
CCG International viceprezident
Cognac Brugerolle president
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priestory agentúry zďaleka nepodobali na
Akadémiu Cognacu, do ktorej vstupujeme
dnes. Priamo na mieste činu padlo defini-
tívne rozhodnutie na výber cognacov, ktoré
budú predmetom večernej prezentácie
a degustácie. Voľba padla na Cognac Meu-
kow VSOP, Meukow XO, Meukow Extra a na
záver Cognac Brugerolle Extra.

Čas plynul a my sme sa svižným kro-
kom vybrali slnkom zaliatou Hlavnou
k budove historickej radnice, kde nás čaka-
lo prijatie u primátora mesta Zdenka Tre-
buľu. Jednalo sa už o našu tretiu návštevu
z Cognacu, ktorú pán primátor oficiálne
privítal na pôde mesta a nás prekvapila milá
zmena – na Clauda čakala mestská kronika
otvorená na stránke pripomínajúcej jeho
návštevu a tak mu nezostalo nič iné, než
uchopiť pero a pustiť sa do písania. Tak sa
aj stalo a neformálne stretnutie na radnici
pokračovalo uvoľneným rozhovorom
s prvým mužom mesta. Trochu vzruchu pri-
niesla náhla búrka, ktorá znenazdajky pohl-
tila slnečné počasie a priniesla už dlho
nevidené dávky vody padajúcej z oblohy.
Búrku sprevádzajúce blesky sme okomento-
vali bonmotom o blýskaní sa na lepšie časy
pre mesto, agentúru Testum i cognac. Nes-
kôr Claude zdvihol s pobaveným prekvape-
ním obočie, keď mu v rukách zakotvil dnes
už v Cognacu povestný košický pas a repre-
zentačná kniha o meste.  Nasledovala pre-
hliadka ostatných priestorov radnice, foto-
grafia s primátorom pred obrazom znázor-
ňujúcim erb mesta a milé stretnutie sa chý-
lilo ku koncu. Načim sa bolo presunúť späť
na pracovisko, avšak búrka si tvrdohlavo
držala svoju pozíciu nad centrom mesta.
Teraz sa bez mučenia priznáme, že nebola
iná možnosť ako sa bez ujmy dostať v búrke
z Hlavnej ulice na Kováčsku, ako povolať
nenápadné vozidlo a ufujazdiť kade ľahšie
z pazúrov búrky. Nasledoval teda príchod
späť do agentúry,   kde došlo k historicky
prvému stretnutiu Clauda s prezidentom
agentúry Jaroslavom Bilíkom a jeho
manželkou Katkou. 

Do začiatku prezentácie zostávalo pár
desiatok minút a dobre padol dúšok cogna-
cu, samozrejme zo sortimentu Meukow.
Claude si poručil Meukow VSOP na ľad,
ktorý zakrátko pristál na stolíku pred ním.
Usrkol z neho raz, usrkol druhýkrát a bolo
po drinku. Čo myslíte, čo nasledovalo? Áno,
požiadal o ďalšiu porciu VSOP. Pohár s dru-
hým drinkom priložil k nosu, trochu si upil
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a položil otázku: “Je to skutočne VSOP, čo mi servírujete?“.
Ubezpečil som ho, že samozrejme, ale nedalo mi to
a nebadane som sa odplížil do zákulisia presvedčiť sa na
vlastné oči. Predstavte si, že v tube od VSOP spokojne tró-
nila fľaška XO, od VSOP odlišná len vo farbe pantera. Takže
chybička sa vkradla a skutočne dostal XO namiesto VSOP,
čo však Claude odhalil a dokázal, že sa v cognacu vyzná.
Ostatne, o tom sa neskôr presvedčili partneri agentúry,
ktorí sa zúčastnili prezentácie cognacov Meukow a Bru-
gerolle. Nechýbali medzi nimi ani obchodní partneri
dovozcu týchto cognacov na Slovensko fy. Gulík, ktorí pri-
jali pozvanie na stretnutie s Claudom a pricestovali do
Košíc z rôznych kútov Slovenska.

Blížila sa 18 hodina a Claude osobne vítal partnerov
agentúry a hostí večernej prezentácie.  Kytica ruží pre
Anku Gulikovú z rúk prezidenta Testum Jaroslava Bilíka
odštartovala misiu cognacov Meukow a Brugerolle
v agentúre. Na žiadosť Clauda prebiehala komunikácia vo
francúzštine za pomoci tlmočníčky, avšak neskôr sme 
prešli v záujme úplnosti a presnosti odbornej ter-
minológie do jazyka anglického, čo vyprovokovalo

mnohých prítomných k živej diskusii s mužom, sediacim
v Cognacu na pomyslených dvoch stoličkách. Samozrejme
len s nadsázkou, lebo obe prezentované značky spadajú
pod jeho kompetencie.

VSOP podávané čisté i s ľadom vyvolalo otázky
o spôsobe konzumácie cognacu. Zaujímavé je, že mladý
cognac sa už v povojnových rokoch (pre mladšie ročníky
uvádzame, že sa jedná o roky nasledujúce po druhej sve-
tovej vojne t. j. po roku 1945) konzumoval s ľadom alebo
s pridanou troškou vody prevažne ako aperitív. Vplyvom
amerických filmov sa postupne tento spôsob konzumácie
rozšíril i na whisky. A pretrváva dodnes. Večer sa postup-
ne prehupol z časti venovanej VSOP do časti pod patro-
nátom Meukow XO a čuduj sa svete, pre niektorých prí-
tomných bol prvý degustovaný cognac tým, ktorý ich
oslovil viac. To je na svete cognacu fantastické, každý si
nájde tú svoju značku, tú svoju kvalitu na každú časť dňa.
Nás teší, že  svojou obrovskou troškou prispievame do
tohto mlyna s nápojovou kultúrou a jej rastom.
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Samotní výrobcovia cognacu však prichádzajú
s novými výrobkami, kde kombinujú cognac s rôznymi
prírodnými komponentmi a dosahujú prekvapivé chute.
Jednou z nich je Meukow Vanilla, zmes Cognac Meukow
VS a vanilky, ktorá sa mimo program dostala do sorti-
mentu degustovaných značiek počas večera. Vychutnali si
ju najmä prítomné dámy a podľa ich reakcií je zrejmé, že
master blender u Meukowa sa skutočne trafil do subtílnej
ženskej chuti. Znamenité. Doporučujeme degustovať.
Vanilka však nemôže osedlať pantera a tobôž Testum
partnera tak, aby uháňal smerom od cognacu. Takže sme
opäť po večeri naspäť a pokračujeme jedným z tromfov
večera – Cognac Meukow Extra. Čo povedať, jednoducho
paráda. Jemná mäkkosť a okrúhlosť tohto skvostu nene-
chala nikoho na pochybách, že Meukow stojí takrečeno
za hriech i keď pravdou je, že hriechom by bolo tento

skvelý cognac neskúsiť. A tak to bolo po zbytok tohto
pamätného večera.

Claude je starý prefíkanec a na záver si nechal
Cognac Brugerolle v kvalite Extra, ktorý sme podávali do
obrích čaší, zručne roztočených Milanom Šefcom a napl-
nených Jankom Šuchtom. Obrad v agentúre už tradičný,
ale pre našich hostí z Cognacu vždy nový, unikátny a vo
svete nevídaný. Milan Šefc na úvod točenia čiaš demonš-
troval ich prekrásny zvuk a Claude nemohol inak, len sa
skloniť pred jeho nádherou. Melódie obrích čiaš pomaly
doznievali a večer sa spontánne prehupol do autogramiá-
dy nášho hosťa. Prítomní partneri agentúry si nenechali
ujsť príležitosť rozšíriť svoje privátne zbierky o ďalší rarit-
ný kúsok – exemplár kvalitného cognacu s podpisom jeho
tvorcu. Je nutné dodať, že nielen prítomní partneri obo-
hatili svoje zbierky o takto poznačený cognac, ale aj

z rôznych dôvodov neprítomní partneri si podpis
na príslušnú fľašu zabezpečili skorým nahlásením
v agentúre. Prvý podpis sa usadil na jedinom
exemplári Meukow Noc Plus Ultra, ktorý získal,
ako inak, ambasador cognacu Rudo Trebatický.
Vzápätí defilovali ďalší partneri a postupne sa pre-
súvali Meukow Extra a Brugerolle Extra zo skladu
do skriniek partnerov a následne do ich súkrom-
ných zbierok.

Počet partnerov agentúry sa pomaly uzatvá-
ra a my sme v tento pekný večer s potešením pri-
vítali ďalšieho fanúšika cognacu v našich radoch,
p. Antona Juru. Claude šikovne a zručne využil
túto príležitosť, osobne pripevnil menovku nového
partnera na jeho skrinku, a ako inak, zhostil sa
tejto úlohy so šarmom jemu vlastným. Nasledoval
spontánny prípitok na privítanie nášho priateľa
v agentúrnych vodách a večer pokračoval ďalším
písomným prejavom hosťa z Cognacu. Mali ste
možnosť sa s ním zoznámiť v úvode našej repor-
táže. Áno vážení, aj Claude zvečnil svoje dojmy
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v kronike návštev a rozšíril tak písomné stopy repre-
zentantov tohto nám blízkeho regiónu krajiny gal-
ského kohúta na slovenskej hrude.

Z reakcií našich partnerov i prítomných dám
bolo jasné, že sme boli svedkami, čo svedkami, pria-
mymi účastníkmi ďalšieho vydareného večera
v agentúre. Nemožno nepoznamenať, že prítomnosť
reprezentantiek nežného pohlavia bolo mimoriadne
príjemným osviežením celého podujatia, čo ocenil
i Claude a na potvrdenie tejto nepopierateľnej sku-
točnosti zvečnil svoju telesnú schránku obkolesenú
tromi šarmantnými ženami na pamäťovú kartu
zázračného prístroja v rukách nášho dvorného foto-
grafa.

V nás všetkých zostávajú nielen pekné
momentky zo stretnutia s Claudom a jeho cognacmi,
ale aj poznanie, že na prežitie veľkých chvíľ netreba
veľa špekulovať. Stačí sa stretnúť s príjemnými
ľuďmi, v príjemnom prostredí, s príjemnou témou...

Bolo by neodpustiteľné nepokračovať v tom.
Takže, do skorého videnia na ďalšom stretnutí

s cognacom a jeho priateľmi.
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Z vlastnej skúsenosti viem, že keď
akýmkoľvek spôsobom dostanem informáciu
o produkte alebo službe, ktorá ma zaujme,
začnem snoriť po mieste, kde sa k nim
môžem dostať. A ide ma roztrhnúť od jedu,
keď si idem nohy polámať a také miesto nie
a nie nájsť. Tak aby ste vy tento problém
nemali, prinášame vám pilotnú informáciu
o sieti predajní, kde nájdete mnohé z výrob-
kov prezentovaných v našom spravodaji, 
a kde si prídu na svoje všetky vaše ďalšie
rozmary. 

Delikateso – sieť dnes už 27 maloob-
chodných predajní, z ktorých viaceré pre-
vádzky môžete nájsť v Bratislave, dve v Koši-
ciach a po jednej v okresných mestách našej
peknej krajiny.
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Nechajte sa vtiahnuť do
sveta čokolády, ktorý môže
byť horký, mliečny, orieškový
a ešte neviem aký, ale vždy
lahodný a mimoriadne chut-
ný. Máte chuť na horúcu
čokoládu rôznych druhov,
vedia vás nadchnúť zaujíma-
vé kombinácie chutí a vôní?
Ste na správnom mieste.
Zastavte sa na chvíľku nad
šálkou čokolády a zoznámte
sa v kľude so všetkými dobro-
tami, ktoré sú tu len a len pre
vás. Že horúca čokoláda nie je
nič pre vás? V tom prípade
vás pozývame na vynikajúcu
kávu. Neoľutujete.
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Čo poviete, môže byť?

Delikateso evokuje v každom z nás predstavu
všakovakých dobrôt z celého sveta a úplne najlep-
šie by bolo, keby tie dobroty boli vo svojej kategó-
rii fakt najlepšie. Možno sa vám to nebude zdať,
ale veľká väčšina pamlskov, ktoré v sieti obchodov
Delikateso nájdete, tieto atribúty spĺňa. Pre nás je
potešiteľné, že svoje miesto si tu našlo už viac ako
100 druhov cognacu rôznych značiek, kvalít
i balení a tak sa tieto tekuté skvosty dostali bližšie
k vám. Čiže tam, kam patria. Bližšie k ľuďom, kto-
rých cognac zaujíma nie len ako obchodný tovar
ale aj ako kus histórie a umenia. Nie náhodou je
sieť predajní Delikateso jediná, kde sa s takým
krásnym sortimentom cognacov môžete stretnúť.

Verím, že už po prvej návšteve v niektorom
shope mi dáte za pravdu.

A aby ste presne vedeli, ktorá predajňa je
k vám tá najbližšia, sledujte ďalšie vydanie spravo-
daja. Postupne vám predstavíme každú z nich. Aby
ste vedeli, kde si osladiť život.

Takže vám želáme veľa radosti z delikates
z Delikates.
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1680: The first vineyard of the MENUET family in the heart of the
Cognac Country

1850: Louis MENUET established his vineyard, in the region
"Grande Champagne", 1st Cru of the Cognac area. It is here that are
found the essential ingredients of a chalky soil together with an
exceptional climate that cultivates a superior grape.

1900: Félix ,Louis' grand son, obtained a gold Medal for his Cognac
at the Universal Exhibition in Paris.

Six generations later... MENUET is still an independent and 
family owned company... The knowledge of producing Cognac has
been transmitting through the generations from father to son.

The knowledge has been transmitting through generations
from father to son...

From our 20 hectares vineyard, first come the Ugni blanc grapes
that are harvested to make a white wine with a natural acidity that
helps to preserve the wine until it is distilled.

The distillation which concentrates the aromas...
Grape flavours, fruits and flowers aromas are wine's contents. The

aromas of fruits and flowers are concentrated by a distillation process in
two stages. A first distillation of wine called the "brouilli" produces a dis-
tillate that has 25 to 30 % alcohol content. A second distillation of the
"brouilli" called "la bonne chauffe" produces a clear "eau de vie" with an
alcohol content of 60 to 70 %. Just imagine that to cencentrate aromas,
nine litres of wine are distilled to produce only one litre of Cognac.

Aging... oak barrels and time...
The clear eau de vie is first stored in new oak barrels for a year and

then, stored in older oak barrels anywhere from six to fifty years in the
case of the finest MENUET Cognac. The wood helps the Cognac matura-
tion and provides new aromas such as vanilla, coffee, oak wood...
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1680: Premier vignoble de la famille MENUET au coeur de la
région du Cognac

1850: Louis MENUET s'installe en Grande Champagne, 1er Cru du
Cognac, terroir donnant des raisins de qualité supérieure grâce a la
subtile association d'un sol calcaire et d'un climat exceptionnel.

1900: Félix, petit fils de Louis, obtient pour son Cognac une
médaille d'or a l'Exposition Universelle de Paris.

Six générations plus tard, MENUET est toujours une affaire 
familiale... une tradition transmise de pere en fils...

Un savoir faire transmis de pere en fils...
Nous vendangeons les grappes d'Ugni Blanc sur nos 20 hectares

de vignes, et c'est l'acidité de ce cépage qui va permettre la conserva-
tion entierement naturelle du vin jusqu'a la distillation.

La distillation... un concentré d'arômes...
Les arômes de fruits et de fleurs du vin sont concentrés par la dis-

tillation en deux étapes. Le vin est d'abord distillé dans l'Alambic afin
de produire le "brouilli" dont la teneur en alcool ne dépasse pas 30°.
C'est la distillation de ce brouilli qui va donner l'eau de vie, la "bonne
chauffe". Imaginez que pour cette concentration d'arômes, 9 litres de
vin sont nécessaires pour produire 1 litre d'eau de vie.

Le vieillissement... des petit futs de chene et du temps...
Au sortir de l'alambic, l'eau de vie limpide est mise en futs de

chene neufs pendant environ un an avant d'etre stockée dans des futs
de chene plus anciens le plus longtemps possible, plus de 50 ans pour
certains Cognacs MENUET.
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At least half a century is needed to obtain such
a perfect product. The ageing alchemy trans-
formed the spirit into an extraordinary well-
balanced Cognac. Grande-Champagne Cognac
is well known to age very slowly, softly. The
cellar where are stored very old Cognac is cal-
led "paradise" or "paradis". Perhaps because
this very rare old Cognac provides you the ulti-
mate sensory experience; in your glass you
posses the keys to discover over 50 years of
sensory history with high notes of spices
Cinammon, honey, pepper. A true joy for the
connoisseur and for the Cohiba smokers.

More than 25 years spent in
oak wood barrels give this
Extra Grande Champagne
Cognac its complex aromas
(Tones of Vanilla, Coffee,
Crystallized fruits and oak
wood flavors) but at the
same time you can also
recognize note obtained
from its long ageing wich
have concentrated these
qualities to produce a truly
noble cognac.
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This VSOP Cognac provides notes of flo-
wers and vanilla. After six years in oak
wood, its aromas are strong and rest on
the palate.

This XO Cognac aged over 15 years old, is
the very symbol of the ageing process.
(Tones of Vanilla, Coffee, Cinnamon, 
Honey, Orange Blossom aromas). With
this XO Cognac, you can taste the per-
fect blend of oak wood and genuinely
complex aromas.



47

p
ro

fi
le



48

c
o

g
n

a
c

Každý jedinečný výrobok vo svete si svoju autenticitu chráni, definuje
základnú charakteristiku a pravidlá výroby, ktoré mnohokrát vyústia do zákonov
a predpisov na úroveň zákonov postavených. No a teraz sa pozrieme, čo za pred-
pisy a zákony navymýšľali Francúzi pri ochrane jedného zo svojich symbolov.

Na úvod mi nedá nepoužiť výraz, ktorý francúzsky zákonodarca používa
na označenie všetkých ľudí, ktorých život je nejakým spôsobom spojený
s cognacom – Cognacais, čo sa dá voľne preložiť ako Koňakári. Podobá sa to síce
na naše „Koňare“ , len vás prosím, nehľadajte tu príčiny vzniku agentúry Testum
práve na východe Slovenska. Poďme ale k tým predpisom.

Tak teda, Cognacais spadajú pod pôsobnosť hneď troch úradov: Direction
Générale des Impóts, úradníci ktorého majú regulačnú funkciu vo vzťahu 
k množstvu vyrobeného destilátu, ďalej je to Direction de la Consommation et
de la Répresion des Faudes, ktorý určuje politiku kvality liehu a nakoniec nám
už starý známy BNIC – Bureau National Interprofessionnel du Cognac, ktorý
jednou zo svojich povinností resp. právomocí udeľuje certificats d´age – čo nie
je nič iné ako osvedčenie a potvrdenie veku predávaného cognacu.

Základným predpisom, ktorý definuje používanie slova „cognac“ je Dekrét
z 15. mája 1936, ktorý vo svojich ďalších častiach definuje „terroirs délimitées“
alebo produkčné podoblasti v oblasti Cognac. Podoblasti sa vo francúzskom
jazyku označujú ako „cru“ pre jednu oblasť a „crus“ ako množné číslo.

Podoblasti boli prvýkrát určené Dekrétom z 1. mája 1909 a novelizovaný

predpis bol prijatý ako Dekrét zo 6. mája 1919.
Všetky tri spomínané dekréty zhodne prehlasujú, že výrazy „cognac“ a rov-

nako aj výrazy „eau-de-vie de Cognac“ a „eau-de-vie des Charentes“ sa môžu
používať výhradne na označenie destilátov vyrobených a destilovaných v už
spomínaných „crus“ na presne vymedzenom území.

Samotné podoblasti, Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies,
Fins Bois a Bons Bois boli definované v sérii dekrétov, z ktorých prvý bol prija-
tý 13. januára 1938 a posledný uzrel svetlo sveta 16. februára 1978.

Dekréty taktiež definovali používanie slovíčka „Fine“, ktoré sa používa na
označenie cognacu pochádzajúceho výhradne z jednej oblasti. Napríklad „Fine
Borderies“. Pozor však v prípade označenia „Fine Champagne Cognacs“. V tomto
prípade sa jedná o označenie cognacu, ktorý obsahuje zmes destilátov z Gran-
de Champagne a Petite Champagne, pričom oblasť Grande Champagne má
v zmesi zastúpenie najmenej 50%. 

Slovíčko „Grande“ je úplne samozrejme rezervované pre cognac pochá-
dzajúci z Grande Champagne, podoblasti, ktorá sa mnohokrát označuje ako
„premier grand cru“ a toto označenie môžete nájsť na etiketách moku pochá-
dzajúceho zo srdca oblasti Cognac.

Určité rozpaky stále panujú pri používaní výrazov ako cru, clos, chateau
a iných. Teoreticky sa môžu použiť vtedy, ak všetky destiláty vo výslednom 
produkte pochádzajú zo špecifickej parcely na území podoblasti, alebo ak celý
proces výroby a zretia cognacu prebieha na chateau t.j na zámku. Merchants,
obchodníci teda firmy, ktoré nevlastnia vinice ani distilérku, smú používať
označenie „chateau“ aj na destilát, ktorý obsahuje zložku nepochádzajúcu zo
„chateau“ uvedenom na etikete.

V každom prípade tu zohráva nezastupiteľnú úlohu BNIC, ktorý vykonáva
veľmi prísnu kontrolu etikiet a údajov na nich uvádzaných, kde okrem iných
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vecí potvrdzuje, že adresa výrobcu alebo
obchodníka je adresa skutočne existujú-
ceho subjektu a nie len P.O. box.

Zákony a predpisy jasne definujú
i odrody viniča, ktoré sa smú používať pri
výrobe vína, ktorého dvojnásobnou des-
tiláciou a dlhoročným zretím sa stáva
cognac. Povolené odrody viniča sa rozde-
ľujú do dvoch kategórií. Základné odrody
sú Folle Blanche, Ugni Blanc (niektoré
zdroje ho uvádzajú ako St-Emilion-des-
Charentes) a Colombard. Z nich musí
pochádzať 90% vína určeného na desti-
láciu. Druhotné odrody predstavujú
Sémillon, Blanc Ramé, Jurancon Blanc,
Montils a Select, pričom ich zastúpenie
vo finálnej zmesi nesmie prekročiť 10%.

Výroba vína musí prebiehať podľa
miestnych pravidiel a zvykov, z ktorých
mnohé si našli svoje miesto v oficiálnych
pravidlách. Jedným z nich je absolútny
zákaz súvislého „Archimedovho“ lisu.
V celej oblasti Charente sa nesmie pridá-
vať do hroznového muštu cukor. V Cha-
rente-Meritime sa môže teoreticky cukor
pridať, ale len do muštu, ktorý je určený
na výrobu stolového alebo šumivého
vína. Vinári sú povinní úradom deklaro-
vať oblasť a množstvo vína v nej vyrobe-
né (vrátane vína určeného na domácu
spotrebu). Taktiež musia deklarovať
množstvo vína vyrobené z každej odrody.
Tieto výkazy musia byť vyplnené pred-
tým, ako sa vystaví „titre de mouve-
ment“, čo je dokument, ktorý povoľuje
prepravu cognacu na verejných komuni-
káciách.

Článok 443 Daňového zákona (Code
Général des Impôts) zakazuje akýkoľvek
pohyb t.j. prepravu vína alebo liehu bez
predpísaných dokladov. Každý certifikát
musí obsahovať podrobnosti o množstve
a druhu liehu, ako aj požadované údaje
o apelácii t.j. pôvode. Každá zásielka
cognacu prepravovaná na verejných
komunikáciách musí byť vybavená povo-
lením „acquit jaune d´or“, čo nie je nič
iné ako známe zlato-žlté povolenie, ktoré
sa nepoužíva na žiaden iný destilát a po
prvýkrát bolo zavedené v roku 1929.

Ak sa vám zdá, že tých pravidiel je
akosi veľa, musíme vás upozorniť, že ich
je ešte viac a ďaleko podrobnejších. Pre
dnes to však stačí a ďalším paragrafom
v Cognacu sa budeme venovať v nasle-
dujúcich vydaniach.
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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 pote-
šením 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 che-
mické 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 francúz-
ske zákony, upravujúce výrobu cognacu a pravidlá s tým
súvisiace. Takže pre výrobu sudov, používaných na zretie
cognacu, sa môžu používať duby výlučne z oblasti Limo-
usin alebo Troncais. Predpis určuje i minimálny vek duba,
ktorý je stanovený na 40 rokov. Tak, ako pri doporučova-
ných lehotách pri zretí cognacu, aj v tomto prípade sa
tento limit vysoko prekračuje a výrobcovia používajú
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 otvo-

renom 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 mesiacov,
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 zachovaná

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 umožňuje
nepriamy kontakt alkoholu so vzduchom, kontrolovaný
cellar mastrom.

Beľové drevo a jadro sa odstraňujú štiepaním a takto
vzniknuté dosky sa potom hobľujú až do odstránenia
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.
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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.

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 najlepšiu konfiguráciu pre dno
budúceho suda.

Medzi každý kus dreva sa vkladá zvláštna
trstina z Holandska, ktorá má zabezpečiť vodotes-
nosť dna. Jednotlivé kusy dreva sú spojené kolík-
mi z tvrdého dreva.

Dno potom musí byť dokonale vytvarované,
aby presne zapadlo na sud s požadovanou tesno-
sťou.

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. majstrovskej dlahy - sa vyvŕ-
ta 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, 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 zbave-
ný 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 prispôsobovať novému sudu. Do dláh na vnú-
tornej strane sa urobí ryha a na pripevnenie dna sa
použije pasta s múčnym základom, ktorá zvyšuje vodo-
tesnosť.

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 nakoniec prebrúsi brúsnym papierom a do plniace-
ho 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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David C. Menuet, sympatický mladý muž, ktorý si
vás získa svojou nenútenou bezprostrednosťou od prvej
chvílky. Tak sa to pritrafilo nám pred piatimi rokmi a tak-
isto prezidentovi agentúry v júni tohto roku pri jeho
návšteve v Cognacu. A tento jav postihol i partnerov
agentúry pri prezentácii spoločnosti nesúcej jeho meno –
Cognac Menuet. Pri mene sa trochu pozastavíme. Ako ste
si možno všimli, v prvom vydaní spravodaja uvádzame
Davidove priezvisko Croizet, avšak dnes ho uvádzame ako
David C. Menuet. Nechceli sme vás zmiasť, o tom by som
vás chcel ubezpečiť. Keď ste pozorne čítali druhé vydanie
spravodaja, v reportáži z Vinexpo 2005 v Bordeaux v júni
tohto roka uvádzame ako jednu z navštívených firiem
Cognac Croizet. No a tu sú dôvody kozmetickej úpravy
mena nášho hosťa. Rovnaké priezvisko mnohých miatlo
a preto sa Croizet v Davidovom priezvisku scvrklo na „C“
a usadil sa tam Menuet. Tak, to by sme mali.

David prifrčal pravidelnou linkou z Viedne. Čakali
sme ho na letisku, ostatne tak ako každú našu významnú
návštevu. Po krátkej pauze na oddych sa David po vlast-

nej osi presunul do agentúry, kde sa konečne zoznámil
s priestorom, o ktorom veľa počul, no videl ho doposiaľ
len na fotografiách. Hikotu nebolo konca kraja. Reakcia
úprimná, nefalšovaná. Načim však bolo pripraviť podrob-
ný scenár prezentácie, ktorá bola naplánovaná na druhý
deň Davidovej návštevy. Potvrdili sme si definitívny výber
degustovaných značiek Cognac Menuet a následne sa
rozpútala autogramiáda, ktorá dovtedy určite nemala
obdobu. 

Pour l´amis de mon amis. Pre priateľov mojich pria-
teľov. 

Tak tento nápis sa zaskvel v zlatej farbe na mnohých
desiatkach fliaš zo sortimentu Cognac Menuet a nás teší,
že sme pre našich partnerov i iných záujemcov pripravili
originálne darčeky pre svojich blízkych alebo obchodných
partnerov s venovaním a podpisom majiteľa spoločnosti,
ktorá má na svedomí jeho výrobu. Nezdá sa to, ale je to
fakt vyčerpávajúce. Kto neskúsil, neuverí. Večer sa prehu-
pol do neskorých hodín, tak sme teda ukončili prvý deň
pobytu hosťa z Grande Champagne.

„Anjeli z Grande Champag-
ne budú prichádzať do Košíc
stále častejšie. Ďakujem  Cognac
Embassy za nezabudnuteľné
momenty strávené s milovníkmi
cognacu.

Hrozno, oheň, dub a čas
vytvárajú cognac.

Cognac vytvoril priateľstvo
medzi nami.

Ďakujem za túto vzácnu
alchýmiu.

Priatelia,

KAPURKOVA!

David C. Menuet
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Hlavné aktivity druhého dňa začali v popoludňajších
hodinách prijatím v historickej budove radnice na Hlavnej
ulici. Aj z priložených fotografií môžete vidieť, že sa jed-
nalo o mimoriadne príjemné stretnutie u primátora mesta
Zdenka Trebuľu. V duchu sa vždy pousmejeme, keď nasta-
ne akt odovzdania knihy o meste a košického pasu. Ten pas
skutočne na naše návštevy zaberá a pomáha vytvárať špe-
cifický vzťah návštevníkov k nášmu mestu. Jednoduché
a účinné.

Nasledovala krátka prechádzka po Hlavnej smerom
do agentúry, kde už vrcholili prípravy na večernú prezen-
táciu. Maťo Beňo a spol. odviedli už tradične dobrú prácu
a v hlavnej miestnosti to aj bolo vidieť. Nádhera.

Prví hostia – partneri agentúry  na seba nenechali
dlho čakať a David s ľahkosťou zvládal uvítacie formality.
Potešiteľné je, že týchto spoločných večerov sa pravidelne
zúčasťňujú i naši partneri z Bratislavy, hoci vzdialenosť
medzi našimi mestami vyzerala spočiatku odradzujúco.
Ako vidieť, keď je niečo dobré, tak za tým ľud tejto krajiny
príde.  Zanedlho sa večer prehupol do svojej hlavnej časti.
Prezident agentúry p. Bilík predstavil Davida, privítal ho
medzi priateľmi cognacu v Košiciach a nič nebránilo tomu,
aby David začal svoju one man show s názvom Cognac
Menuet. A veruže to bola show ako sa patrí. Divákmi
a mnohokrát priamymi účastníkmi boli takmer tri desiatky
partnerov a ďalších pozvaných hostí, ktorí sa skutočne pri-
rodzene nechali vtiahnuť do prezentácie. Ani sme sa
nenazdali a v rámci rukolapného vysvetľovania hlavného
sujetu prezentovaného diela sme sa mimovoľne presunuli
do miestnosti zvanej zrkadlová sieň. Tu totiž na poličke
čupia 20 centilitrové fľaštičky s tajomným obsahom. 

No, tajomným. Ako pre koho. Davidovi zažiarili očká, keď
identifikoval malé suveníry, ktoré sme z neho vydrali počas
návštevy vo februári tohto roka. Predstavte si názornú
ukážku vzniku cognacu a jeho vývoj až po zrelosť ako sa
patrí, vtesnanú do dvojdecových dávok vína určeného na
destiláciu, výsledku prvej destilácie, následne výsledku
druhej destilácie a dávky ukazujúce zmenu eau-de-vie na
cognac v časovom rozpätí 3 mesiace až 40 rokov. No nezo-
berte to zo sebou, keď to vidíte a máte za úlohu výchovu
a vzdelávanie v predmete cognac. Tak sme to teda naloži-
li a v agentúre máme o jednu učebnú pomôcku naviac.

Pri výklade si David neodpustil zmienky o rôznych
arómach, ktoré sa počas výroby cognacu vyvíjajú až nako-
niec zakotvia v našich čuchových orgánoch tesne pred
konzumáciou tohto skvelého nápoja. No a keďže fakt niet
nad názorné učebné pomôcky, nasledovala samozrejme
ďalšia. Kniha vôní. Neviete čo to je? Ani my sme nevedeli,
kým sme na to na jednej z množstva výstav nenarazili.
Vedieť odhaliť typické vône cognacu chce veľa tréningu
a nutno podotknúť, že vytrvalého. Kým profesionálni alko-
holici z oblasti Cognac to majú takmer ako vrodenú defor-
máciu, my normálni sa s tým musíme popasovať inak. No
a na to presne slúži kniha vôní. Jedná sa o čisté aromatic-
ké extrakty prírodných materiálov – potravín, surovín,
rastlín, korenín, ktoré sú uväznené v miniatúrnych fľaštič-
kách a uložené v kazete pripomínajúcej knihu. Pootočením
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kruhového uzáveru vôňu vyslobodíme z dočasného prí-
bytku a skúška aromatickej citlivosti prítomných hostí
môže začať. Tak ako vždy, bola to príjemná zábava. Zvy-
čajná reakcia po privoňaní totiž je, že adept má názov
vône na jazyku, len to nevie vysloviť. Až po tom, ako sa
názov dozvie, horlivo prikývne, že presne na túto vôňu,
resp. látku túto vôňu uvoľňujúcu, myslel. Znovu sa potvr-
dil známy fakt o našej nevycvičenej čuchovej pamäti.
Skutočne máme niekedy problém spárovať vnem získaný
našim čuchovým receptorom s príslušnou informáciou
v mozgu, čo to máme za smrad pod nosom.  Výlet do
sveta vôní bol zaujímavým osviežením, ale nás čakal ďalší
degustovaný krásavec z Grande Champagne a tak sme sa
naň vrhli. 

Neskôr sme sa ocitli znovu v lese obrích čiaš, ktoré
si nachádzali svoje miesto na veľkom zrkadle vyrobenom
špeciálne pre tento účel. Apropó, povedali sme vám, že to
zrkadlo musí byť absolútne rovné? Nie, no tak to už teraz
viete. Jednoduchá murárska pomôcka zvaná vodováha
nás utvrdila v tom, že čaše majú vyrovnaný parket na svoj
slávnostný tanec. A bol to tanec nad tance. Milan s Jan-
kom to s čašami roztočili ako sa patrí avšak ešte pred tým
si David osobne vychutnal skvostný zvuk plynúci z obrej
čaše. Tento obrad a nasledovný prípitok opakujeme pri
každej prezentácii, a verte-neverte, vždy má v sebe
zvláštne čaro, tajomnú gracióznosť a rozžiaruje ľuďom
tváre. Niekedy sa prichytím pri podozrení, či tie tváre
nejasajú vďaka väčšej dávke cognacu v obrej čaši, no keď
aj, svedčí to o dobre vygradovnom programe prezentácií
v agentúre. Nadšeného štrngotu štíhlych čiaš sme sa
akoby nemohli nabažiť a bol to skutočne zvuk zvukov.

Následná diskusia vyprovokovala niektorých účast-
níkov k odvážnemu pokusu. Predstavte si, že David pri
výzve Milana Šefca nezaváhal a postavil sa k zrkadlu
s odhodlaním naliať svoj cognac do roztancovanej čaše.
S napätím sme sledovali, čo sa bude diať, ale pohroma

neprichádzala. Tento, s prepáčením, mladík zdvihol ľavú
ruku tak, ako to videl u Milana a s rozžiarenou tvárou
sunul tenký prúd tekutého zlata do krútiaceho sa ústia
čaše zvanej obria. Zavládlo všeobecné nadšenie a bol to
opätovne výborný dôvod na prechutnanie ďalšieho
z Davidových výtvorov.
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Keď sme si mysleli,
že je už po všetkom,
nestalo sa tak, lebo
k zrkadlu sa postavila
Danka Jurová. Niektorí
páni sa možno uškrnuli,
no Danka zvládla celú
procedúru od točenia
čaše až po jej naplnenie
s obdivuhodnou ľahko-
sťou a mnohým svojou
zručnosťou vyrazila dych. 

Ej, bisťu, bol to
večer!

A to samozrejme
nebolo všetko. David  sa s
hrdosťou dediča starej
cognacovej firmy zhostil
obradu prijatia ďalšieho
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partnera agentúry a osobne pripevnil štítok s menom
Vladimír Pačai na osobnú skrinku menovaného. Nového
partnera okamžite pozdravil a oficiálne privítal prezident
agentúry p. Bilík a večer sa pomaly ale isto blížil k svojmu
vrcholu.

Autogram na fľašu do súkromnej zbierky a fotogra-
fia z tejto chvíle bola pre mnohých tou povestnou čereš-
ničkou na torte, ktorú sme spolu s Davidom v ten večer
upiekli. Jeho podpisy sa usadili na takmer všetkých dru-
hoch cognacu z jeho pivníc. Od 10 ročného, cez XO, Extra
až k ročníkom.  Pomaly sa nenašiel účastník tohto krás-

neho večera, ktorý by s takýmto vzácnym suvenírom
neodchádzal domov.

Na Davidovi bolo vidieť príjemné prekvapenie
z reakcií našich partnerov a dúfal, že to je posledný pra-
covný výkon večera. Nebola to však pravda a pero musel
chytiť do ruky ešte raz. Nečakalo naňho totiž nič viac
a nič menej ako zápis do kroniky návštev výrobcov
cognacu, ktorí osobne navštívili agentúru a prezentovali
svoju značku. A že to nie je také jednoduché ako sa na
prvý pohľad zdá, môžete vidieť z fotografií. David sa však
po intenzívnom zamyslení i tejto úlohy zhostil na výbor-
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nú a svojim podpisom potvrdenú výpoveď v kronike odo-
vzdal do rúk Jaroslav Bilíka. Prečítanie záznamu nenecha-
lo nikoho na pochybách, že Košice, agentúra Testum a jej
práca si získali ďalšieho obdivovateľa a priateľa.

I napriek vynikajúcej atmosfére nám nezostávalo nič
iné, len sa zoradiť do zostavy, ktorú sme nacvičili špeciál-
ne pre vyhotovenie záverečnej fotografie a nechať sa
zvečniť našim dvorným fotografom.

No a keďže záver je preto záverom, že znamená koniec
niečoho, tak aj prezentácia pod vedením usmiateho bojov-
níka z Grande Champagne sa pomaly chýlila ku koncu.
David odišiel tak rýchlo ako prišiel. Jeho prítomnosť a opti-
mizmus z neho sálajúci je akoby stále badateľná vždy, keď
sa zadívame na ním podpísané exempláre v agentúre. 

Ak neveríte, príďte sa presvedčiť. n
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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 degustá-
cii 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 charak-
tery 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 cognacov. 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 postup-
ne 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
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 domi-
nuje vnem z alkoholu, ide o mladý cognac. V staršom
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cognacu naopak alkohol takmer vôbec necítiť a dominujú
vyzreté arómy sušeného ovocia, kože, vanilky, dubovej kôry. 

V tejto fáze degustácie mnohí začínajúci konzumenti
nepriznávajú, že je problematické rozoznať v komplexnej
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. Nezabud-
nite preto umiestniť cognac do miestnosti, kde sa bude
degustovať, 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 roz-
plývania. 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 cel-
kový charakter eau-de-vie. Po prvom dojme alkoholu
podnebie príde do kontaktu s jemnými arómami cognacu,
jeho okrúhlosťou, sladkosťou, hladkosťou, jemnosťou,
ľahkosťou, dĺžkou, ohnivosťou, rancio (španielske slovo
označujúce eaux-de-vie, ktoré obsahujú orieškové cha-
raktery 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
kvapka cognacu. O pár hodín neskôr, alebo ešte lepšie
nasledujúce ráno, odstráňte papier a zhlboka vdýchnite.
Uväznené arómy teraz utekajú pre potešenie všetkých,
ktorí tento spôsob a tradíciu zaviedli. Obyčajne sa ucho-
vajú tie najťažšie arómy, najjemnejšie, presné a staré, pre-
vzdušnené a zbavené alkoholu, ktoré boli schopné sa roz-
vinúť a následne odhaliť. Degustácia cognacu je vzrušujú-
ce a nikdy nekončiace dobrodružstvo. Pri takom širokom
sortimente, pochádzajúcom z rôznych oblastí, rôzneho
veku a navyše umne spolu premiešanom a vyzretom, je to
skutočne nekonečný príbeh. Mnohí výrobcovia uvádzajú
základné degustačné poznámky pre svoje výrobky, my sa
však pokúsime priniesť naše vlastné hodnotenia.
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Zastavme sa spoločne pri naj-
dôležitejších míľnikoch histórie nápoja,
ktorý sa po mnohých a mnohých
rokoch vývoja stal jedným zo symbolov
Francúzska.

3. storočie

Vytvorením vinohra-
dov Saintonge chcel rímsky
cisár Probus rozšíriť privilé-
gium na vlastnenie 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 územie určené
na výrobu vína,
známe ako Vig-
noble de Poitou.

13. storočie

Vína ,  vy-
p r o d u k o v a n é

v oblasti Vignoble
de Poitou,  bol i

ve ľm i  ob ľúbené
v k r a j i n á c h  o k o l o

Severného mora, kde boli
dovážané na holandských

lodiach, ktoré tam prišli, aby nakú-
pili soľ na pobreží. Obchod s vínom pomo-

hol rozvinúť obchodnú mentalitu v Charentskej kotli-
ne. Postupne sa vinohrady rozšírili do vnútrozemia,
cez Saintonge a Angoumois. Mesto Cognac už bolo
dobre známe kvôli obchodu s vínom a taktiež ako
uznávané centrum 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 Bor-
deries. Vinohrad Aunis produkoval také veľké množstvá
vína, že bolo ťažké sa ich zbaviť, lebo tieto vína s níz-
kym obsahom alkoholu sa počas dlhej cesty loďou
pokazili. Holandskí obchodníci ich potom začali použí-
vať vo svojich nových distilérkach a transformovať ich
na prepálené víno - brandwijn alebo brandy - víno. 

17. storočie

Metóda dvojitej destilácie sa prvýkrát použila
v regióne v skorých rokoch 17. storočia. To 
znamenalo, že víno pretransformované na eau-de-
vie, už viac netrpelo kvôli dlhému transportu. Lieho-
viny, oveľa viac koncentrované ako víno, sa ľahšie
prepravujú. Prvé destilačné prístroje, inštalované
Holanďanmi v Charente, boli postupne upravované.
Francúzi vyvinuli a zlepšili techniku predstavením
metódy dvojitej destilácie. S oneskoreniami pri vykla-
daní lodí bolo zjavné, že eau-de-vie sa zlepšovala, keď
sa nechala dozrievať v sudoch z limousínskeho duba.

18. storočie

Trh sa vybudoval až koncom 17. storočia.
Následkom dopytu po víne boli vytvorené „Compto-
irs“ alebo zastúpenia v hlavných mestách oblasti, nie-
ktoré ešte dodnes existujú. Zbierali vyprodukovaný
cognac a vytvorili pravidelné spojenia s nákupcami
v Holandsku, Anglicku a severnej Európe, neskôr sa
rozšírili do Ameriky a na Ďaleký Východ. 
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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
obchodu dala podnet na rozvoj ďalšieho priemyslu
v oblasti sklenárstva, výroby balení  a zátok, a tak isto
aj v tlačiarenskom priemysle. Toho času zaberali vino-
hrady 280 000 hektárov. Okolo roku 1875 sa v Cha-
rente 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 úsi-
lia, pokiaľ sa obnovila regionálna ekonomika po tejto
katastrofe.

20. storočie

Počas prvej štvrtiny minulého storočia sa vino-
hrady pomaly znovu otvárali, využívajúc americké
zásoby. Aj keď nikdy nedosiahli predošlú úroveň pro-
dukcie, dôsledná starostlivosť veľmi zvýšila zber.
Každý stupeň výroby cognacu je riadený predpismi,
ktoré sú určené na ochranu produktu, ktorého hod-
nota sa zvyšuje.

Pár storočí v pár slovách

Vína z Poitou, La Rochelle a Angoumois, vyrába-
né z vysoko kvalitných vinohradov, boli posielané do
severnej Európy, kde boli vychutnávané Angličanmi,
Holanďanmi a ľuďmi zo škandinávskych krajín na
začiatku 13. storočia. V 16. storočí boli pretransfor-
mované na eau-de-vie, následne na to sa táto necha-
la dozrieť v dubových 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
medzinárodného 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 provinciách Tours, Poitou, Languedoc a Guyen-
ne. Z jeho monopolu si veľa nerobilo mnoho drob-
ných 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 histórii francúzskeho obchodu.

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

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

1706 – v januárovom vydaní London Gazette
bola uverejnená reklama, v ktorej je ponúkaných na
predaj 34 „kusov Old Coniack Brandy“, nachádzajú-

cich sa v prístave v Southamptone.

1720 – Holanďania nakupujú dvakrát viac
cognacu ako Angličania.

1723 – vychádza prvá Sava-
ryho kniha, popisujúca obchodný
tovar, zatiaľ bez zmienky o
cognacu.

1730 – v prílohe k Sava-
ryho knihe sa cognac podrob-
ne opisuje aj s hodnotením, že
brandy z Cognacu je veľmi kva-
litné a doporučované ku konzumá-
cii viac, ako ktorékoľvek iné brandy.

1770 – Londýn sa stáva 
mestom s najvyššou spotrebou
cognacu.
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Meukow a Brugerolle – dve silné mená v Cognac.
Mnohí si môžu klásť otázku ako môže prezident firmy
Brugerolle byť súčasne viceprezidentom spoločnosti
vyrábajúcej Meukow. Nie je tu konflikt?

Situácia je taká, že CCGI je obchodná spoločnosť
v rámci spoločnosti CDG GROUP a CCGI predáva celú jej
produkciu, vrátane Cognac Brugerolle. Brugerolle predsta-
vuje časť skupiny, rovnako ako Meukow, ale v súčasnosti
sa teší Meukow väčšiemu úspechu. Takže preto tu nie je
absolútne žiadny problém.

Pri našich cestách po oblasti Cognac sme si všimli,
že i napriek tomu, že sa jedná o relatívne malé územie,
niektorí manageri domov cognacu majú k sebe akosi
ďaleko. Čím to podľa vás je?

Myslím si, že je to najmä preto, že v Cognac si každý
úzkostlivo stráži tajomstvo tej svojej harmonickej zmesi.

Image pantera. Trochu nezvyčajné spojenie konzer-
vatívneho nápoja, ako cognac vníma väčšina konzumen-
tov, a dynamickej šelmy. Ako vznikol tento koncept
a najmä, ako ho prijala konkurencia po jeho uvedení? 

Panter perfektne symbolizuje silu, vytrvalosť a ele-
ganciu, čo sú hlavné atribúty cognacu a potešenia ktoré
prináša. Je to tak univerzálny nadčasový symbol a ľahko
rozoznateľný emblém, ako aj úplne inovatívny marketin-
gový prístup, ktorý podčiarkuje umiestnenie Cognac Meu-
kow v premium segmente. Navyše, panter poskytuje seba-
vedomie konzumentom, ktorí hľadajú kvalitu a potešenie.
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Naši konkurenti sú zdesení, nakoľko nás
obviňujú, že sme úplne zničili image cognacu.

Pri prezentáciách v agentúre Testum sa podá-
va cognac rôznym spôsobom – čistý, na ľad, s toni-
kom, s pomarančovou šťavou. Aký spôsob konzu-
mácie uprednostňujete vy osobne?

Ja osobne pijem VSOP, alebo niekedy XO
s ľadom. To je môj spôsob, ale mnoho ľudí ho pije
čistý. Samozrejme, starší cognac si vychutnám v čis-
tej podobe.

Obchod s cognacom zaznamenáva vo svete
pravidelné výkyvy, striedajú sa roky viac alebo
menej úspešné. Ako sa podľa vás bude trh s cogna-
com vyvíjať v nasledujúcom desaťročí?

Skutočne nám história ukazuje, že sa striedajú
dlhšie periódy poklesov a následných rastov, ale my
zaznamenávame s Cognacom Meukow len rast pre-
daja. Na zbytku cognacov vidíme odraz vývoja na
trhu. Jednoducho, musíme byť ostražití.

BNIC – špecializovaný úrad pre priemysel
Cognacu vyvíja aktivity najmä smerom k domáce-
mu, francúzskemu trhu. Nemyslíte si, že by sa
mohol začať viac angažovať aj na zahraničných

trhoch a podporiť tak progresívny vývoj na niektorých
trhoch?

Teraz sa skutočne robí veľa aktivít na podporu
exportu, ale my skutočne potrebujeme znovu uviesť
cognac na francúzsky trh, kde sa výrobok vytráca. Dnes,
zvlášť pre malé krajiny, BNIC nemá ani dostatok času, ani
prostriedkov. 

Vieme o vás, že nie ste prvýkrát na Slovensku. Čo
vás na našej krajine zaujalo ako prvé a aké zmeny ste si
za roky vašich ciest po Slovensku všimli?

Slovensko som začal pravidelne navštevovať od
roku 1994 vďaka Anne a Petrovi Gulikovcom. Našiel som
v nich ľudí skutočne milých a mimoriadne priateľských.
Naša rodinná firma sa snaží nájsť takých zahraničných
partnerov, ktorí sa nám stanú priateľmi. 

Ľudia na Slovensku sa naučili veľa o európskych
destilátoch. Ako všetci slovania (ako aj Rusi) Slováci pre-
ferovali vždy konzumáciu nápojov vyrábaných z vína, ale
museli konzumovať vodku, lebo bola lacná. Teraz môže
spotreba cognacu len a len rásť a mimochodom, rast
očakávame i u francúzskeho brandy.
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MEUKOW AND BRUGEROLLE – TWO STRONG
NAMES IN COGNAC. LOT OF PEOPLE MAY ASK, HOW IT IS
POSSIBLE TO BE PRESIDENT OF BRUGEROLLE COGNAC
AND AT THE SAME TIME TO BE AT THE POSITION OF CCG
INTERNATIONAL VICPERESIDENT, PRODUCER OF COGNAC
MEUKOW. THERE IS NO CONFLICT IN IT?

Actually, CCGI is the Commercial Company of the
CDG GROUP and  CCGI sells the whole of its products,
including Brugerolle. Brugerolle forms part of the Group

just in the same way as Meukow does,
but currently Meukow is  incontestably
enjoying more success. There is therefore
consequently no problem at all. 

DURING OUR TRIPS TO COGNAC
AREA WE RECOGNIZED, THAT INSPITE
OF FACT THAT I TIS RELATIVELY SMALL
TERRITORY, SOME OF COGNAC HOUSES
MANAGERS ARE VERY FAR EACH
OTHER. WHAT DO YOU MEAN, WHY? 

I mean that in Cognac region one
jealously keep secret  his own harmo-
nious blends.

PANTHER IMAGE.  A LITTLE
U N U S U A L  C O N N E C T I O N  O F
CONSERVATIVE DRING, AS COGNAC IS
RECOGNIZED, AND A DYNAMIC BEAST.
HOW DID THIS CONCEPT ARISE AND

HOW DID YOUR COMPETITION COMMENT THAT?
The Panther perfectly simbolizes power and sup-

pleness, strength and elegance, which are the foremost
virtues of Cognac and the sensation it brings. It is both an
universal timeless symbol, an easily recognisable emblem,
and a totally innovating marketing approach that under-
lines the Meukow“s premium’s positioning.  Furthermore,
the Panther gives self-confidence to the consumers in
their search of quality and pleasure.  
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Our competitors are “frightened“ in sofar that
we have totally revamped the Cognac  image. 

WE USUSALLY SERVE COGNAC USING
DIFFERENT MEANS DURING THE PRESENTATIONS
AND TASTING IN TESTUM AGENCY. STRAIGHT, ON
THE ROCKS, WITH TONIC, WITH ORANGE JUICE.
WHICH WAY OF ENJOYING COGNAC DO YOU
PERSONALLY PREFER?

I personally drink VSOP, and sometimes XO on
the rocks. This is my taste but many people drink it
straight. Of course, I like older Cognac straight.

THE COGNAC TRADE IS MOVING UP AND
DOWN REPEATELY. GOOD YEARS ARE FOLLOWED BY
BAD ONES. WHAT IS YOUR VISION OF COGNAC
TRADE DEVELOPMENT IN NEXT 10 YEARS?

Actually history shows of longer periods of
downs compared to ups but we feel Meukow can
only but flourish. For the rest, we will see how 
markets develop. One has to keep cautious.

BNIC – SPECIALIZED OFFICE FOR IN COGNAC
INDUSTRY, IS ACTIVE TOWARDS DOMESTIC FRENCH
MARKET MAINLY. DON´T YOU THING,THAT IT
COULD START TO BE MORE ACTIVE ON EXPORT

MARKETS TOO AND THUS SUPPORT PROGRESSIVE SALES
RESULTS ON SOME MARKETS?

Yet many actions are carried at Exports but we real-
ly need to back-up Cognac on the French market where
the product is plummeting. Now for small countries,
BNIC lacks of time and means.

WE KNOW THAT THIS IS NOT YOUR FIRST VISIT TO
SLOVAKIA. WHAT DID INTEREST YOU AS THE VERY FIRST
FACT AND WHICH CHANGES DO YOU RECOGNIZE
DURING SEVERAL YEARS OF YOUR TRIPS TO SLOVAKIA?

I effectively started visiting Slovakia in 1994 thanks
to Peter and Anna Gulik. I found the people there of 
a rare kindness and extremely friendly. I think that our
family Company gets this particularity to meet foreign
parterns who become friends.

Slovakian people learnt a lot on european alco-
hols. Like all slavonic (Russian) and the Slovakian
always prefered alcohols made from wine but they used
to drink Vodka it was cheaper. Now Cognac consump-
tion can only but expand and by the way also French
Brandy will.
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Čistá tradícia
Vychutnajte si chvíle na konci jedla s pohárom chutného cognacu. Podávajte ho

v poháriku zvanom tulipánka, aby ste mohli odhaliť jeho skutočný charakter. Potom sa
kľudne posaďte, oprite sa a postupne objavujte bohatosť jeho buketu a jemosť všetkých prí-
chutí.

Inovatívny štýl
Cognac sa však môže podávať mnohokrát prekvapivým, novým spôsobom. Harmonic-

ky sa vie zmiešať so sýtenou minerálnou vodou alebo s tonikom, kedy vznikne perfektný
aperitív, ktorý si určite s priateľmi vychutnáte.

Na celom svete sa ľudia tešia na nové spôsoby podávania cognacu a s radosťou ich
spoluobjavujú. V Spojených štátoch sú veľmi populárne long drinky s cognacom, v Japon-
sku sa často podáva vychladený long drink počas letných popoludní, alebo vhodne dopĺňa
každý z chodov luxusného menu.

No a tu je pár tipov pre vás...

CCooggnnaacc  ssoo  ssóóddoouu
2 cl cognac VSOP
ľad
sóda podľa chuti

CCooggnnaacc  ttoonniicc
2 cl cognac VS alebo VSOP
ľad
Tonic podľa chuti

CCooggnnaacc  ffiizzzz
2 cl cognac VS alebo VSOP
citrónová šťava
sóda podľa chuti

CCooggnnaacc  oorraannggee
2 cl cognac VS alebo VSOP
ľad
pomarančová šťava
podľa chuti
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Bureau National Interprofessionnel du Cognac
organizuje každoročne v spolupráci s Francúzskou
asociáciou barmanov súťaž v miešaní cocktailov
obsahujúcich cognac. Je to vynikajúca príležitosť na
objavovanie nových chutí a ich kombinácií založe-
ných na cognacu. Budúci ročník súťaže navštívíme
a prinesieme obsiahlu reportáž, zatiaľ uvedieme
aspoň niekoľko víťazných receptúr.

LLaanncceerrffrraanncc
2 cl Cognac
Ice cubes
Orange juice
A drop of strawberry liqueur

CCoonnvveerrggeennccee
1/7 VS or VSOP Cognac
1/7 Pineau
5/7 orange juice
A drop of strawberry liqueur

HHoolldd--uupp
In a shaker:
A drop of cane sugar syrup
1/5 VS ou VSOP Cognac
A drop of  Malibu
3/5 fresh orange juice
1/5 limon juice

SSiiddee--ccaarr
In a shaker:
1/4 limon juice
1/4 Cointreau
1/2 VS ou VSOP Cognac
Shake
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Dobrý večer David, som rád, že sa stretávame na
Slovensku. Predstavujete typického zástupcu rodinných
firiem vyrábajúcich cognac už po stáročia, zdôrazňujúc
svoju nezávislosť. Ako vidíte budúcnosť rodinných firiem
v súčasnom globalizovanom svete?

Skutočne môj predchodca Louis Menuet založil
Cognac Menuet v roku 1850, pričom rodina Menuet pes-
tovala hrozno a vyrábala cognac v oblasti Grande Cham-
pagne v Cognac už od roku 1680. Takže, chcel by som
povedať, že som typickým predstaviteľom rodinnej firmy
vyrábajúcej cognac. Hoci je veľa viníc vo vlastníctve rodín,
väčšina z nich, čo je typické, nenapĺňa úplný cyklus od
pestovania hrozna, vinifikáciu, destiláciu, zretie, fľaškova-
nie a distribúciu. V skutku, väčšina týchto výrobcov pre-
dáva svoju produkciu prostredníctvom veľkých obchodní-
kov. Len málo rodinných firiem tento úplný cyklus napĺňa
a len nepatrná menšina z nich ponúka výhradne Grande
Champagne Cognac. Hoci stúpa dopyt po Grande Cham-
pagne cognacoch vyrábaných na jednom mieste (tzv. Sin-
gle Estate cognac), myslím si, že vzhľadom ku koncentrá-
cii, počet nezávislých rodinných výrobcov cognacu
v budúcnosti poklesne.

Mnohí výrobcovia sa systematicky venujú vývoju
fliaš a prichádzajú s atraktívnymi tvarmi aby pritiahli
pozornosť zákazníkov. Plánujete i vy v blízkej budúcnosti
nejaké zmeny v balení cognacu Menuet?

Úprava našich výrobkov a ich balenie sa neustále
vyvíja. Avšak, snažíme sa stále rešpektovať určité estetické
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hodnoty, ktoré boli vytvorené
v uplynulých 150-tich rokoch.
Na americkom trhu sme uviedli
novú fľašu a v práci na nových
baleniach pokračujeme.

Vo vašej pracovni sme si
všimli zvláštnu koláž. Hrá pes-
trými farbami a pôsobí skuto-
čne kľudným a pozitívnym
dojmom. Môžete nám prezra-
diť ako vznikla?

Túto koláž vytvoril Didier
Michel, umelec a poradca pre
arómy pre parfumérsky prie-
mysel, ktorý po degustovaní
nášho XO Menuet Cognac
vybral paletu farieb symboli-
zujúcu každú z aróm a chutí,
ktoré v cognacu objavil.
Pokračoval potom vo vytvorení koláže, do ktorej zakom-
ponoval všetky tieto farby. Jeho koláž sa tým stáva pes-
trou vizuálnou metaforou aróm a chutí.

Poďme naspäť ku cognacu. Každý výrobca má istotne
dostatok argumentov, prečo by zákazník mal siahnuť práve
po tom ich výrobku. Takže, aké sú tie vaše argumenty?

Vyrábame Menuet Cognac z eau-de-vie, ktorú desti-
loval alebo môj starý otec Anndré Menuet, alebo ja v našej
distilérke na našich viniciach, z Grande Champagne hroz-
na, ktoré si sami pestujeme a z ktorého sami vyrábame
víno. Nemiešame náš cognac s cognacom z iných produkč-
ných oblastí. Každý Menuet Cognac (od VS, VSOP, 10 ročný,
XO, Extra a Hors d’Age) je vyrobený z eau-de-vie rovna-
kého veku. Preto je Menuet Cognac, na rozdiel od väčšiny
cognacov na trhu, ktoré sú zmesami eaux-de-vie rôzneho
priemerného veku a z rôznych oblastí, čistým Grande
Champagne cognacom. Degustácia našich cognacov rôz-
neho veku vám dá príležitosť objaviť zretie eau-de-vie
pochádzajúce z jednej distilérky v Grande Champagne.  

Sledujeme výrobcov cognacu a ich aktivity a zdá sa,
že mnohí akoby zanedbávali úroveň prezentácie svojich
firiem a výrobkov v tlačených materiáloch alebo na
internete. Vy ste zmenili vizuál a musíme povedať, že
zmena je to skutočne výrazná. Čo si myslíte, prečo je táto
oblasť tak trochu mimo pozornosti menších výrobcov?

Ďakujem, som rád, že sa vám páčia súčasné zmeny
našej komunikácie. Hoci je výroba cognacu srdcom nášho
biznisu, efektívna komunikácia, ktorou vysvetľujeme
prečo sme rozdielni je rozhodujúca pre výchovu našich
zákazníkov.

David, ako rodinná tradícia výroby kvalit-
ného Grande Champagne cognacu poznačila vaše
detstvo a ako ste sa pripravovali na prevzatie
vedenia v rodinnej firme?

V roku 1850 sa Louis Menuet rozhodol fľaško-
vať svoj cognac a predávať menuet Cognac priamo
na trh. Jeho syn Felix prezentoval Menuet Cognac
v roku 1900 na Svetovej výstave v Paríži a vyhral
zlatú medailu. Na tejto tradícii kvality a nezávis-
losti bola vybudovaná značka Menuet Cognac. Moji
predkovia túto tradíciu odovzdali mne. Vyrastal
som obklopený vinicami a arómami cognacu a toto
bola pre mňa tá najlepšia škola, ktorá ma naučila
umeniu výroby cognacu. Dnes ma napĺňa hrdosťou
a potešením fakt, že môžem vzdať hold ich 
dedičstvu a pokračovať v Menuet tradícii.
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GOOD EVENING DAVID, NICE TO MEET YOU IN
SLOVAKIA. YOU ARE A TYPICAL REPRESENTATIVE OF THE
FAMILY COMPANIES PRODUCING COGNAC FOR
HUNDREDS  YEARS ,  BUT  STAY ING STR ICTLY
INDEPENDENT. WHAT´S THE FAMILY COMPANIES´
FUTURE IN THE CONTEMPORARY GLOBALIZED WORLD
ACCORDING TO YOU? 

It’s true that my ancestor Louis Menuet has estab-
lished the MENUET COGNAC in 1850 and the Menuet fam-

ily has been growing grapes and producing Cognac in the
Grande Champagne region of Cognac since 1680.  However,
I would like to say that I am a typical representative of the
family company producing cognac. Although there are
many vineyards owned by the families, most of them do not
fulfil the complete production cycle from grape growing to
vinification, distillation, ageing, bottling and distribution.
In fact, most of these producers sell their production
through the large Cognac merchants. Just few of these

families fulfil the complete production cycle and
just small minority offers the Grande Champagne
Cognac. Although there is a growing demand from
cognac connoisseurs for Single Estate Grande
Champagne cognac I believe that due to concen-
tration the number of independent families pro-
ducing cognac will decline in the future.

SEVERAL PRODUCERS PAY CONSTANT
ATTENTION TO BOTTLES´ SHAPE INNOVATION
AND BRING ATTRACTIVE SHAPES TO FIX THE
CUSTOMERS´ ATTENTION. DO YOU PLAN SOME
CHANGES IN COGNAC MENUET PACKAGING IN
NEAR FUTURE?

Our presentation and packaging is con-
stantly evolving. However we try to respect cer-
tain aesthetic values developed over the past
150 years. A new bottle has been launched in the
US market and there are further enhancements
in progress.
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THERE IS A SPECIAL COLLAGE IN YOUR OFFICE
HANGING ON THE WALL. IT IS MANYCOLOURED AND
ACTUALLY MAKES A CALM AND POSIT IVELY
IMPRESSION. CAN YOU EXPLAIN HOW IT WAS CREATED?

The collage was created by Didier Michel, artist and
aroma consultant (“nose”) for the perfume industry, who
after smelling and tasting our XO Menuet Cognac has
selected a palette of colours to symbolise each of the
aroma and taste he discovered. Then, he proceeded in
creation of the collage to which he incorporated all these
colours. His collage is therefore a rich colourful visual
image of aromas and tastes. 

LET´S GO BACK TO COGNAC. EVERY PRODUCER
HAS CERTAINLY A LOT OF ARGUMENTS FOR
A CONSUMER TO BUY EXACTLY THEIR PRODUCT. SO,
WHAT ARE YOUR ARGUMENTS?

We produce Menuet Cognac from eau-de-vie either
distilled by my grandfather André Menuet or by myself in
our distillery in our vineyard from Grande Champagne
grapes cultivated and vinified by us. We do not blend our
cognac from the different cognac growing regions; we
produce all Menuet Cognacs (from VS, VSOP, 10 Years, XO,
Extra, and Hors d’Age) from eaux-de-vies of the same
age. Therefore, the Menuet Cognac contrary to most
cognacs on the market that are the blends of eaux-de-
vies of various average ages and different cognac
regions, is pure Grande Champagne cognac. Tasting of
our different aged cognacs enables you to discover the
ageing of eau-de-vie originating from one distillery in
Grande Champagne estate. 

WE FOLLOW THE COGNAC PRODUCERS AND THEIR
ACTIVITIES, AND IT SEEMS THAT MANY OF THEM DON´T
PAY  SUFF IC IENT  ATTENT ION TO  COMPANY
PRESENTATIONS IN FORM OF PRINTED MATERIALS OR
ON INTERNET. YOU HAVE CHANGED YOUR VISUALS AND
WE HAVE TO SAY THAT IT IS A SIGNIFICANT CHANGE.
WHAT DO YOU THINK, WHY THIS SPHERE IS A BIT OUT
OF SMALLER PRODUCER´S FOCUS?

Thank you, I am glad you like our recent communi-
cation changes. Although cognac production is a heart
of our business, effective communication by which we
explain why we are different is crucial for education of
our customers. 

DAVID, WAS YOUR CHILDHOOD INFLUENCED BY
FAMILY TRADITION IN PRODUCTION OF HIGH QUALITY
GRANDE CHAMPAGNE COGNACS AND HOW HAVE YOU
PREPARED FOR TAKING OVER THE FAMILY BUSINESS?

In 1850, Louis Menuet has decided to bottle his
own cognac and sell Menuet Cognac directly to mar-
ket. In 1900, his son Felix has presented the Menuet
Cognac on Universal Exposition in Paris and won Gold
Medal. It was this tradition of quality and indepen-
dence that the Menuet Cognac brand was built on. My
ancestors have devolved this tradition on me. I have
been growing up surrounded by our vineyards and
cognac aromas and for me it was the best school
which has educated me the art of cognac. Today I’m
proud that I can pay tribute to their heritage and 
continue in the Menuet tradition.
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Aj Vám sa zdá, že tých hviezd je neja-
ko veľa?

Máte pravdu, veruže je riadna tlačeni-
ca v tom názve. Nuž ale čo už s tým narobí-
te, keď sme sa prezentovali na oslavách, kde
sa to hviezdami len tak hemžilo...

Keď sa povie hviezda, každému spon-
tánne napadne niečo iné. Amatérski a
dokonca i profesionálni astrológovia si pred-
stavia mini teliesko v našej alebo inej sústa-
ve, pričom najlepšie by bolo, keby to teliesko
zbadali ako prví, aby mohlo napokon niesť
práve to ich meno. Pre mladého športovca,
napríklad hokejistu, je
zase hviezdou Pálffy,
Demitra, alebo iný, po
ľade sa rýchlo sunúci
mužík. Pre konzumenta
pop music je hviezdou
takmer každá tvár
z ktorej vychádza špeci-
fický zvuk zvaný spev,
no a pre nadšenca tech-
niky (a automobilovej
zvlášť) je hviezda sym-
bolom špičkovej kvality,
dokonalosti, elegancie
a štýlu.

Mercedes.
Áno vážení, to je tá hviezda, na osla-

ve ktorej hviezdne hviezdili ďalšie hviezdy.
Výstižnejšie sa snáď nedá pomenovať
oslava 15. výročia aktivít spoločnosti 
Daimler-Chrysler group a jej dcéry na slo-
venskom trhu, ktorej svedkami a priamy-
mi účastníkmi bola takmer tisícka hostí
v hale bratislavskej Incheby. Tak teda
dokončime objasnenie tých ďalších
hviezd. Daimler-Chrysler dostal k 15-tinám
na Slovensku originálny hudobný darček
– známu pieseň Happy birthday upravenú
na mieru oslávenca v podaní, počúvajte

dobre, 15 hviezd súčasnej hudby na
našom rodnom Slovensku. Pýtate sa, kde
sa všetci nabrali? Tak počítajte s nami:
Peter Dvorský, Peter Lipa, Laco Lučenič,
Peter Nagy, Paľo Habera, Paľo Hammel,
Igor Timko, Richar Műller, Peter Novák -
Šarkan, Miko Hladký, Sisa Sklovská, Jana
Kirschner, Zdenka Predná, Mischa, Marti-
na Schindlerová. Čo dodať. Jednoducho,
paráda! A to ste ešte nepočuli HB (čítaj
happy birthday) zaranžovanú Lacom
Lučeničom do mimoriadne sviežej podoby,
v podaní vyššie menovanej zostavy. 

Hviezdy hviezdne
hviezdili na oslave

hviezdy
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Zimomriavky naskakovali aj na tých častiach tela, ktoré sú
väčšinou tohto úkazu ušetrené. Nevídané. Fakt.

Snáď i tu niekde môžeme hľadať pôvod záujmu účast-
níkov osláv o expozíciu Testum a degustáciu cognacu. Úvod
návštev v našom kútiku revolučných tradícií francúz-
skeho vidieka, bol v hudobnej hantírke niečo ako
moderato až largo. Ako však večer naberal gradáciu,
tempo návštev gratulantov (ako aj konzumácie 
niektorých z nich) naberalo forte a nezriedka sa pre-
huplo až do fortessimo. 

Príjemným oživením priebehu osláv bola tombola
s mimoriadne atraktívnymi cenami. Samozrejme sme pri tom
nestáli bokom, agentúra Testum totiž venovala vzácny
exemplár cognacu z dielne rodiny Lhe-
raud s názvom Art du Temps – umenie
času. Cenu odovzdával prezident
agentúry Jaroslav Bilík dokonca na
dva krát, nakoľko prvý vyžrebova-
ný výherca zapadol niekde v zhone
žitia v priestoroch Incheby. 

Naše prechodné hniezdo
medzitým praskalo vo švíkoch a kľučky, pardon, pohá-
re si u nás podávali takí znalci vecí dobrých ako v prvom rade
boss Daimler-Chrysler na Slovensku Andrej Glatz s manžel-
kou, rovnako prof. Traubner s pani manželkou, alebo gróf
Strachwitz z materskej spoločnosti Motor car z Rakúska.

Príjemným prekvapením bolo spontánne zastavenie sa
najčestnejšieho hosťa podujatia, prezidenta republiky Ivana Gaš-
paroviča, ktorý sa zoznamoval s dramaturgiou večera a jednot-
livými expozíciami v sprievode Andreja Glatza. Nie inak tomu
bolo i v prípade predsedu parlamentu p. Hrušovského, ktorý sa
živo o projekt Testum zaujímal a po družnom rozhovore opúšťal
naše pôsobisko s výtlačkami Testum News pod pazuchou.

Večer sa prehupol do druhej polovice a my sme sa veru
nezastavili vo vysvetľovaní špecifík cognacu a našej úlohe
v šírení jeho dobrého mena v našich končinách Európy.

Pozorným poslucháčom bol Števo Skrúcaný i Milan
Markovič v sprievode dvoch dám a podávaný cognac sa evi-
dentne trafil aj do chute Paľa Hammela a Laca Lučeniča. Je asi
príznačné, že ku kultúre pitia (rozumej nápojovej kultúre)
majú bližšie ľudia z kultúrnej branže. 

Žeby múzy potrebovali doping? Nech je ako chce, bolo
to príjemné stretnutie s ľuďmi známymi i neznámymi a nás
teší, že podľa ich reakcií je cognac nápojom, ktorý si získal
ďalších priaznivcov dychtiacich nielen po nápoji samotnom,
ale aj po informáciách o ňom. A ak dovolíte, o to nám ide.

Nuž teda, do ďalšieho infor-
movania, vážení čitatelia.
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V posledných rokoch sme svedkami
zaujímavého javu v správaní spotrebiteľov.
Konzumenti si čoraz viac všímajú zdravot-
né účinky jedál a nápojov, ktoré požívajú
a zaujímajú sa v stále zvýšenej miere
o zdravotné aspekty výrobkov, ktoré naku-
pujú.

Nasledujúce riadky sú pokusom naznačiť základné
výstupy z niektorých podrobných štúdií, ktoré skúmali
ľudí obľubujúcich cognac a ktorí sú samozrejme jeho kon-
zumentmi.

Na úvod je však dôležité zmieniť sa o niektorých fak-
toch, aby sme tieto štúdie dostali do správneho kontextu.

Cognac je podľa francúzskeho práva silný alkoholic-
ký nápoj s minimálnym obsahom 40% objemových jed-
notiek alkoholu, ktorý sa môže konzumovať čistý ako
digestiv po jedle v prípade starších XO cognacov, alebo
riedený rôznym spôsobom – vodou alebo podávaný
s ľadom ako aperitív u cognacu mladého – VS alebo VSOP.
Avšak i napriek mnohorakosti spôsobov konzumácie
cognacu je potrebné upozorniť na jeho celkovú spotrebu
s určitou mierou.

Cognac je unikátny výrobok ktorý pochádza jedine
z regiónu Charente vo Francúzsku a nemal by byť
zamieňaný s brandy. Robí sa výhradne z odrôd bieleho
viniča a je viac produktom klímy a pôdy ako ľudských rúk.
Jeho výroba je predmetom prísnej kontroly – Apelácie,
ktorá je zakotvená do francúzskych zákonov a regionál-
nych vyhlášok, ktoré sa datujú už od mája 1909. Cognac
sa tak od začiatku svojej výroby v 17 storočí dopracoval
k jasným a presným štandardom.

Tieto zákony a vyhlášky pokrývajú každý z aspektov
výroby cognacu až do takých podrobností ako je pod-
mienka, že 90% hrozna musí byť z odrôd Ugni Blanc, Folle
Blanche a Colombard. Tieto odrody majú tradične nízky
obsah cukru i alkoholu. Holanďania už v 16 storočí zistili,
že tieto vína nevydržia dlhšiu prepravu a boli nútení 
urobiť niečo pre predĺženie ich životnosti. Rozhodli sa 
„pretransformovať“ ich do „páleného vína - brandwijn“.
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Francúzske zákony zakazujú pridávanie akýchkoľvek
aditív do cognacu. Dokonca i látky ako sulfáty, ktoré kon-
zumenti vyhľadávajú v červenom víne ale môžu v niekto-
rých špeciálnych prípadoch spôsobovať alergické reakcie,
alebo pridávanie menších množstiev cukru, ktoré sa našli
v iných destilátoch a zvyšujú tak umelo kalorickú hodno-
tu týchto výrobkov, ktorá môže dosiahnuť úroveň 91 kcal
a viac.

Tieto praktiky sú pri výrobe cognacu striktne zaká-
zané, preto neprekvapuje fakt, že mnohí považujú cognac
za najčistejší dnes dostupný prírodný produkt vôbec.

Cognac má mimoriadne nízky prírodný obsah cukru
(0,32 g čo je cca 1,28 kcal na 4 cl) a jeho hodnoty sa stále
monitorujú, fermentácia je obmedzená na menej ako 2 –
3 týždne. Vylúčené je kontinuálne lisovanie, povolené je
len tradičné pomalé lisovanie horizontálnym systémom.
A takto získaná čerstvá hroznová šťava dáva neskôr len
približne 8% obsah alkoholu.

Podľa francúzskeho zákona musí byť cognac destilo-
vaný dvakrát, neexistuje iná možnosť. Musí sa použiť
výhradne destilačný prístroj typu Charentais – jediný
povolený na destiláciu s maximálnym obsahom 25 hl, aby
sa mohla kontrolovať kvalita v malých výrobných dáv-
kach. Celý proces destilácie musí byť ukončený do 31.
marca – 5 až 6 mesiacov po zobratí úrody hrozna v sep-
tembri / októbri. Zbytok roka sú Charentais distilérky
v pokoji a kľude po dobu 6 mesiacov a dokazujú tak, že
kvalita pri výrobe cognacu nepozná kompromisy.

Nariadenia francúzskej vlády idú tak ďaleko, že špe-
cifikujú druh dreva použitého na výrobu sudov. Musí to
byť dub a tradične pochádza z lesov z Troncais a Limousin
vo Francúzsku. Toto drevo je preferované, nakoľko po
mnohých rokoch bolo zistené, že cognac z neho môže
extrahovať omnoho viac tanínu ako z ktoréhokoľvek iného
druhu dreva. Starším cognacom dodáva buket, prirodzenú
vyrovnanosť a chuť vanilky. Taktiež vek eau-de-vie a zre-
nie cognacu v dubových sudoch je určené predpisom na
minimálne 2,5 roka pre VS, 4,5 roka pre VSOP, 6,5 roka pre
XO a až potom sa destilát konečne stáva cognacom.
Vzhľadom k tradičnému spôsobu zrenia v Cognacu sú
dubové sudy len zriedka úplne vyprázdnené, udržujú sa
i poloprázdne, aby sa uchovali pôvodné podmienky suda
a jeho vplyv na cognac. Priemerný vek cognacu tak mno-
hokrát výrazne prevyšuje zákonom stanovené limity.

Napokon je potrebné zdôrazniť, že pri takom pre-
pracovanom systéme kontroly od vládnej až po miestnu
úroveň pri pestovaní viniča a výrobe vína v oblasti Cognac
je jasné, že experimenty s geneticky modifikovanými
surovinami tu nehrozia. V tomto smere nie je situácia
u iných destilátov taká jasná. Mnohokrát sa používajú
suroviny ako obilie alebo cukrová trstina (používané pre-
važne v potravinárskom priemysle), čím sa stupňuje tlak
na ekonomické podmienky výroby a znižovanie nákladov
použitím lacnejších geneticky modifikovaných surovín.
Vzhľadom k ich prírodnému pôvodu je veľmi obtiažne ich
prítomnosť kontrolovať.

V súčasnosti sa cognac skúma na niekoľkých vedec-
kých pracoviskách. Uvádzame aspoň niekoľko príkladov:

CHAUGIER a kol. (1998)
SFRI Laboratoire (Société Francaise de Recherche et

d´Investissement) Bordeaux – France
Antioxidačný účinok cognacu bolo možné v súčas-

nosti sledovať len vďaka novému klinickému testu zvané-
mu 3D Test. (Damage DNA Detection – Zisťovanie poško-
denia DNA). Tento efekt majú na svedomí niektoré
základné zložky vyskytujúce sa v dubovom dreve, meno-
vite Ellagic Acid. Táto kyselinka má vo svojej výbave silný
antioxidačný účinok, chrániaci DNA od antioxidačného
poškodenia. 

ARIMOTO a kol. (1998)
Faculty of Pharmaceutical Sciences and Graduate

School of Narural Science and Technology, Okyama Uni-
versity, Tsushima, Okyama – Japan

Na rozdiel od etanolu a niektorých ďalších alkoholov
bolo potvrdené, že cognac má antimutagénny efekt proti
špecifickej skupine rakovinových jadier. Tento účinok je
možný vďaka početným
polyfenolickým zložkám
obsiahnutým v cognacu. Ich
prítomnosť je výsledkom
dlhého zretia v dubových
sudoch.

DAPORTO a kol. (2000)
Dipartimento di Scien-

ze degli Alimentari, Universi-
ty of Udine – Italy

Táto partia skúmala
účinok cognacu na tvrdnutie
artérií a zistila, že ťažšie
molekuly polyfenolov ob-
siahnuté v cognacu sú jed-
ným z hlavných lovcov na
chemické zárodky spôsobu-
júce neskôr kôrnatenie
tepien.

Záver každej štúdie
potvrdzuje pozitívny účinok
k o n z u m á c i e
cognacu, nápoja
ktorý sa môže stať
„medicínou“ avšak
l e n  v p r í p a d e
miernej konzumá-
cie.

Hm, veď ani
sirup proti kašľu
nelogáme na litre...
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