
Keď nás pred pár týždňami navštívil človek 
s aristokratickým pôvodom, ktorého sme mali možnosť 

sledovať pri práci, možno sa viacerí pozastavili, zamysleli. 
On bol totiž živým dôkazom toho, že bez ohľadu na to, 

aký pôvod máme, mali by sme robiť to, čo nás baví. Čo nás 
uspokojuje. Čo nám robí radosť. Chceme vás ubezpečiť, že 

verní tomuto odkazu, budeme v našej práci pokračovať. 
Lebo nás to baví, lebo nás to uspokojuje. Lebo nám to robí 

radosť. Veríme, že sa z toho budete tešiť s nami.  
Ďakujeme vám.

Couple of weeks ago we were visited by a man with an 
aristocratic origin. We had the opportunity to observe him 
when working and, perhaps, many of us have stopped a little 
bit and start to think. This man was a living proof, that without 
respect which origin we have, we should do, what we like. What 
makes us satisfied. What gives us pleasure. We would like to 
assure you, that keeping this line, we will continue in our work. 
Because we like it, becasue it makes us satisfied. Becasue it gives 
us pleasure. We believe, that you will share this pleasure with us.  
Thank you.
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Pozorní čitatelia si iste všimli  opačné garde  v titulku tohto 
príspevku v porovnaní 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 agentúry. Ako to teda vlastne je?

Agentúra vznikla z dôvodu vydania Encyklopédie Cognacu, 
pričom od zrodu tejto myšlienky bolo jasné, že ide o špecifický mar-
ketingový počin pre cognac ako kategóriu nápoja, spojený s výrazným 
edukatívnym akcentom. V čoraz dravšom prostredí trhu je každá vzletná 
myšlienka, nepodporujúca konkrétny produkt, akoby vopred odsúdená 
na zánik. I napriek tomuto poznaniu, alebo práve preto, vznikla agen-
túra, ktorá sa postavila nad celý ten trhový boj a ponukla zjedno cujúci 
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 služobníkov si zobrala na starosť agen-
túra Testum. Agentúra, ktorá vychová pre kráľa dôstojných dvoranov 
a títo budú šíriť kráľovo dobré meno nielen v jeho kráľovstve, ale i vo 
všetkých kráľovstvách široko ďaleko.   

Vychovajme trh – výrobcu, obchodníka i spotrebiteľa - a nauč-
me ich rozlišovať tú prepestrú paletu vôní, chutí, vzhľadov a ne viem 
ešte akých vnemov, aby sme následne veľkodušne otvorili arénu pre 
bojovníkov na poli marketingu. Takže - výchova a vzdelávanie nado-
všetko. A preto sme tu.

Testum ponúkne školenia, kurzy, tréningy, prezentácie a zdoko-
naľovacie 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 je systematický zber infor-
mácií o všetkých výrobkoch v už spomínaných kategóriách. Následne 
budeme informácie triediť, spracovávať a pravidelne vám ich prinášať 
na stránkach nášho spravodaja. Je pochopiteľné, že takýto obrovský 
sumár informácií nemôže zhromaždiť jednotlivec, ani malý tím spo-
lupracovníkov 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 zhromaž-
dené a získané informácie a poznatky radi podelíme. Partneri agentúry 
nezostanú nepoznaní, postupne vám ich predstavíme v nasledujúcich 
vydaniach spravodaja.

Čaká nás vzrušujúca cesta za poznaním, cesta k osobnostnému 
rastu, ku ktorému dospejeme realizáciou spoločného záujmu v prostre-
dí, evokujúcom pohodu, pokoj a v atmosfére presiaknutej duchovnom. 

Vitajte teda v agentúre - škole Testum a jej triedach Cognac 
Embassy, Coffee Planet a Champagne Avantgarde. Vitajte v netradič-
nej škole, kde pôžitky života nie sú zakázané, ale naopak - sú hlavným 
vyučovacím predmetom.
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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 orientation. 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 collectors, 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 satisfaction 
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-conventional 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 abecedarians. 
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 educated 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 roz-
hodli. Privítajú vás tisícky miniatúrnych fľaštičiek cognacu rôznych značiek, tvarov, veľ-
kostí, 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, qu-
alities. Simply – mini world of cognac. Or, more precisely – the anteroom of grandiose 
Cognac great hall.







Máte chuť na ká-
vu? V poriadku, ale u nás, 
prosím, zabudnite na pres-
so malé, presso veľké, vie-
denskú, tureckú a neviem 
ešte akú, a pritom všetky 

jednej značky. Planéta kávy je očarujúca a toto čaro si podmaní každé-
ho. Prebrázdime všetky oblasti tejto praženej planéty a prinesieme vám 
jej extrakty vo vyhriatej šálke kávy presne podľa vašej chuti. 

Would you like a coffee? OK, but please, forget small espresso, 
large espresso, Vienna coffee and others, but one brand name only. Cof-
fee 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. 

Nechajte na seba pôsobiť 
ďalší z výrazných francúzskych 
vplyvov. Champagne – rovnako 
jedinečná oblasť ako Cognac, 
v ktorej sa však pokračovanie vý-
roby vína ubralo úplne iným sme-
rom. 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 de-
velopment 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! 

Vitajte v Aule Cognac Academy. Tu budú znieť koncerty obrích 
čiaš, tu sa bude valiť riava života umocnená v eau-de-vie v jej naj-
ušľachtilejšej podobe – v cognacu. Na tejto posvätnej pôde privítame 
učencov i praktikov z oblasti rovnakého mena. Nájdite si, prosím, svoje 
miesto a nechajte sa uniesť mágiou prírody, ľudského umu a tvrdej prá-
ce, zasluhujúcej si našu najhlbšiu úctu. Tu budete dekorovaní diplomom 
i medailou, tu budete pasovaní za znalcov vecí výnimočných. 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. 



„Každý človek by mal mať svoje sny a ciele, na ceste ku ktorým 
musí prekonať neprekonateľné množstvo prekážok. Miesto na ktorom 
sa teraz nachádzame som si vysníval pred rokmi a nevzdal som sa myš-
lienky 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 sprostred-
kujem. Vitajte v mojom sne, priatelia.“

To je stručná výpoveď autora projektu Testum Sadka Mýtnika 
z úvodného čísla spravodaja. 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 encyk-
lopédia?

Kto ma pozná vie, že som sa vždy takpovediac vyžíval v gas-
tronómii a v nápojovej kultúre. V jej rámci som snažil dosahovať na jej 
pomyselné vrcholy. Aspoň v našich podmienkach. Cognac je pre mňa 
vrcholom vo svete nápojov. A nielen to. Cognac je síce alkoholický ná-
poj, 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 veľké-
ho 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 gene-
rácií 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 činnosti. Tí všetci majú nezastupiteľné miesto v procese 
zrodu tohto magického nápoja. Ako inak by sa dal označií nápoj zrejúci 
40 rokov a my máme to privilégium vychutnaf 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 rok-
mi 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 to-
mu, že na napísanie takej knihy je potrebná 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 encyklopédia, t. j. čo najviac informácií v zhustenej forme.

Nie je rôznorodnosť dnes dostupných cognacov určitou pre-
kážkou pre tento zámer?

Naopak. Je to výzva. Prirodzená. Pozri, tak ako je veľa druhov 
cognacu, každý je niečím výnimočný. 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 mat aj čierne dni. Tak isto je to aj s cogna-
com. Encyklopédia by mala priblížit túto 
rozmanitosť. Nielen suché fakty, štatis-
tické 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.

Dobre, ale neobávaš sa určitého druhu konkurencie medzi 
výrobcami?

V žiadnom prípade nie. To o čo sa snažíme, je spájanie konku-
renčných firiem v tomto segmente. Vieme a veríme, že takýmto postu-
pom získa cognac svoju zaslúženú silu. Je to to isté ako spojenie dob-
rých ľudí, ktorí vedia spojením zosilnieť a vytvoriť viac dobra. Omnoho 
viac, ako keď sa každý snaží utekať sólo svojou cestou. Pravdou je, že 
encyklopédia bude nielen jednoduchým opisom fliaš a cognacu v nich. 
Našim zámerom je i predstaviť ľudí, ktorí cognac tvorili v minulosti a 
tvoria ho i dnes. Vidíme za cognacom konkrétnych ľudí, rodiny. Bude 
to nielen encyklopédia cognacu, ale aj encyklopédia ľudí stojacich pri 
zrode každého z nich.

Vyzerá to na úctyhodný kus roboty, kým sa dopracuješ k vy-
snívanému koncu - k encyklopédii.

To patrí k realizácii akéhokoľvek zámeru. Pri cognacu je fasci-
nujúce, ako sa príroda zahráva s tým kúskom zeme na území Francúz-

ska. Na malom území sa vyskytujú 
rôzne druhy pôdy, sústredili sa tu 
slnečné lúče a spolu s dalšími faktor-
mi vytvorili najvhodnejšiu oblast pre 
brandy tak výnimočné, že si zasluhuje 
vlastné pomenovanie - cognac. A je 
to neustály vývoj. Podobne ako sa 

vyvíja človek a jeho chute, ľudia prechádzajú obdobiami konzumá-
cie vodky, neskôr whisky až nakoniec skončíme u najušľachtilejšieho 
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 spo-
luautorstvo 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.

  



  

„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 realization. 
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, happiness, 
love and satisfaction. 
Nowadays, these feelings 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 Mytnik, 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 beem 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 
history, an art, not just 
terms of creative art but 
also in term of nature of 
the human labour produ-
cing it or more precisely 
who cre-it. When I see any 
cognac I can see a result 
of ork of huge number 
of people of various pro-
fessions connected not 
just only for produc tion 
of alcohol present in the 
cognac. As for ne, 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 designers, 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 co-
urse, 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 hun dred’s years taste will stay in your 
mouth for long time.



   

        

We now know why cognac. But 
why encyclopaedia?

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 encyclopaedia, i. e. maximum infor mation in compressed form.

Isn‘t it variousness of nowadays available cognacs certain 
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 properties. And that is why this assortment is 
fascinating for me because allows to ego-involvement with different 
people, characters. All people are basically good though they may have 
also bad days. The same apply for cognac. Encyclopaedia should appro-
ach this variety. Not just naked facts, statistical information but we will 
try to bring the statements of the people who took a fancy to some of 
the brands and they will themselves reveal their feelings from meet ings 
with their cognac.

Well, don‘t you afraid of some kind of competition between 
producers?

I don’t. What we try to do is joining the competition com panies 
in this segment. We know and we believe that thus the cognac will gain 

its deserved strength. It’s the same as 
joining the good people which will be 
stronger then and create more good-
ness.   It’s more than when everybody 
tries to run independently by its own 
way. The true is that encyclopaedia 
will be not just simple description of 

bottles and cognac in it. Our intention is also an introduction of people 
creating cognac in past as well as today. We see behind cognac parti-
cular people, families. It will be not just encyclopaedia of cognac but 
also encyclopaedia of people staying in birth each of them.

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 fas-
cinating is how nature flirts with this piece of land on the territory 
of France. There are various types of land on small territory, 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. People pass through periods of consum mation 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 prepared to cognac. It comes with ex-
periences, age. And I invite such people to work and cooperate on ency-
clopaedia. 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.

  



Pri našich cestách do oblasti Cognac sme sa snažili získavať
informácie zo všetkých dostupných 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 Jarradov Cognac –
The seductive saga of the world´s most coveted spirit. Nemecký
autor Paczinsky sa taktiež nechal inšpirovať týmto ušľachtilým des-
tilátom 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 výrobca vyrábajúci
len niekoľko hektolitrov 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 spoluautorstvo 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 predstavujú jednotliví výrob-
covia, 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 postupne posú-
vame 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. Encyklopédia vám
prinesie základné informácie o výrobcovi, o celom jeho sortimente a
základné degustačné poznámky ku každému výrobku. Nosnou časťou
informácií budú výsledky degustácií našich partnerov, ktorí ich zazna-
menajú a po spracovaní ich v encyklopédii uverejníme ako názor
konzumenta. Nutné je poznamenať, že nie jediného. Dostaneme tak
každú značku do pozitívnej konfrontácie so spotrebiteľom, konzu-
mentom. Na konci tohto procesu 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.



During our
trips to Cognac
region we always
tried to get infor-
mation 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 mar-
ket, 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 num-
ber 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 producers, 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 pro-
ducer, 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 cre-

ated. 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 unre-
alistic concept at

first sight –
few crazy
people

want to
join 40 per-

sons, 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 namely. 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 their involvement in our project.

Lots of people ask, which style of writing the encyclopaedia
will be of, how we will evaluate individual brands, how we will reach
those evaluations. Absolutely right questions. And the answer is very
clear from the early beginning. The encyclopaedia will bring to you
essential information on producers, his complete product 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 consumer. Thus we will
bring the brands into positive confrontation to the customer, consu
mer. At the end of this process we will have the book full of cognac
and personal experiences of real people. 

And this is what Sadko Mytnik as 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.



  

  
                 

Na ceste za poznaním cognacu sa iste vy-
norí množstvo otázok a my sa pokúsime dať na 
všetky vyčerpávajúce odpovede. Budeme sa po-
stupne venovať oblasti Cognac, mestu a podrob-
nejšie všetkým detailom výroby tohto čarovného 
nápoja. Na úvod sme vybrali esenciu otázok, 
ktoré si asi položí väčšina z terajších alebo bu-
dúcich konzumentov a tu sú odpovede.

Čo je cognac ?
To sú v skutočnosti tri otázky v jed-

nej. Cognac je malá presne určená oblasť 
na západnom pobreží Francúzska, vinúca sa 
v podstate od La Rochelle nadol k ústiu rieky 
Gironde.

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

 
Musí sa cognac vyrábať v oblasti 

Cognac ?
Áno. Cognac sa musí vyrábať z hroz-

na a vína dopestovanom výhradne v šiestich 
okresoch oblasti: Grande Champagne, Petite 
Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois 
a Bois Ordinaires. Musí sa destilovať v tradič-
nom prístroji typu „Charentais“ a nechať ležať 
minimálne dva roky vo vymedzenej oblasti.

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 holand-
ského „brandewijn“ alebo „burnt wine“. Vše-
obecne, akýkoľvek alkohol vyrábaný fermen-
táciou 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 rozdiel od iných „hroznových brandy“ sa 
destiluje dvakrát aby získal jemnosť a intenzi-
tu chutí a aróm typických pre cognac. Existujú 
prísne pravidlá, zabezpečujúce destiláciu tak 
aby skončila pred 1. aprílom v roku nasledujú-
com po zbere hrozna.

Má cognac ročníky tak ako víno?
Áno, ale nereprezentujú kvalitu 

cognacu. V skutočnosti sú všetky veľké značky 
komplexnou zmesou niekedy až 200 druhov 
rozličných cognacov rôzneho veku a často 
z rôznych produkčných oblastí.

Zreje cognac vo fľaši tak ako víno ?
Hneď po druhej destilácii sa surový 

cognac umiestňuje do sudov vyrobených 
z dubov z oblasti Limousin alebo Troncais. Tu 
zreje niekedy až dlhé desiatky rokov. Potom 
sa cognac skladuje vo veľkých sklenených fľa-
šiach (demižónoch), kde zrenie nepokračuje.

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 výberom najlepších 
vlastností z každého 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 vyrobenom 
len v jednom okrese a môžu byť vysoko hod-
notené.

Čo znamená skratka BNIC?
Je to skratka názvu profesnej organi-

zácie – Bureau National Interprofessionnel du 



  

  
                 

Cognac. Súkromná organizácia poskytujúca 
verejné služby, je financovaná profesionálmi 
z priemyslu cognacu s cieľom chrániť subjekty, 
ktoré participujú na jeho ekonomike. Kon-
troluje pohyb cognacu, overuje vek cognacu, 
zabezpečuje vydávanie certifikátov o veku 
a pôvode, s pomocou štátom menovaných in-
špektorov, nominovaných ministrom financií 
a vedením ďalších dotknutých inštitúcií.

Je označenie VS , VSOP a XO označe-
ním veku cognacu?

V zásade áno, ale je to údaj len orien-
tačný a označuje vek najmladšej súčasti zmesi 
cognacu vo fľaši. Mnohí výrobcovia mnoho-
násobne prekračujú tento limit pri výrobe 
svojho cognacu.

Kvalita VS (Very Special) – mladý 
cognac označovaný niekedy aj ako ***, musí 
mať najmenej dva a pol roka. Hoci už má ten-
to cognac typickú farbu, je agresívnejší v nose 
i na podnebí, ale môže sa konzumovať čistý, 
s ľadom, alebo v miešaných nápojoch

VSOP (Very Superior Old Pale) – tiež 
označovaný ako V.O. ( Very Old ) , sa používa 
na označenie cognacu, ktorého najmladšia 

súčasť zmesi má minimálne štyri a pol roka. 
Opäť tu platí, že mnohí výrobcovia tento limit 
prekračujú.  

XO (eXtra Old) – označuje cognac, 
ktorého najmladšia súčasť zmesi má najmenej 
šesť a pol roka.

  
Čo je to „Anjelský podiel“ ?
Zretie cognacu prebieha v dubových 

sudoch po dlhé roky. Počas zretia cognac strá-
ca časť zo svojho objemu i z obsahu alkoholu. 
Množstvo cognacu, ktoré sa odparí, sa poe-
ticky nazýva  anjelský podiel. Ľudia v Cognacu 
hovoria, že je to daň , ktorú musia zaplatiť 
anjelom za to, aby dosiahli vynikajúcu kvalitu 
svojich výrobkov.

Aký druh pohára sa používa na de-
gustáciu cognacu?

Odborníci v priemysle cognacu dlho 
hľadali najvhodnejší tvar pohára, ktorý by 
umožnil odhaliť všetky arómy a chute, vzni-
kajúce v procese zretia. Nakoniec sa zhodli 
v tom, že pohár v tvare tulipána tzv. tuli-
pánka je tým najvhodnejším. Nie je tak uza-
tvorený ako „napoleónka“ a dáva vyniknúť 

jednotlivým prchavým substanciám cognacu 
tak, že sú rozpoznateľné. Príliš uzatvorený 
tvar pohára neumožňuje skôr prchavým 
látkam „odísť“ a uvoľniť tak miesto v pohári 
pre arómu ťažšie prchavú. 

Je tmavá farba cognacu dôkazom 
dlhého zretia v sude a tým aj dôkazom jeho 
kvality?

Nie, toto pravidlo neplatí. Cognac 
tmavne počas rokov zretia v dubovom sude. 
Ak cognac zreje v novom sude, naberá viac 
tanínov a tmavne rýchlejšie, ako keď sa na 
zretie použijú sudy staré. Pri profesionálnych 
degustáciách nie je farbe pripisovaný špe-
ciálny význam. Bez ohľadu na to akú farbu 
cognac má, základná požiadavka je, aby bola 
jasná. Niektorí výrobcovia používajú povolené 
aditíva na dosiahnutie tmavšej farby.




What is Cognac?
In reality, there are three questions in 

one. Cognac is a small, defined area on the 
west shore of France, spreading from La 
Rochelle down to a mouth of river Gironde. 
Cognac is also a capital city of area and it is 
situated approximately in its geographical 
cen tre. Of course, Cognac is a name for one 
of the best distillates in the world.

Does Cognac has to be made in 
Cognac area?

Yes. Cognac has to be made of exactly 
given variety of vine, thereafter of wine, 
grown purely in six parts of area: Grande 
Cham pagne, Petite Champagne, Borderies, 
Fins Bois, Bons Bois and Bois Ordi-naires. It 
has to be distillated in traditional machine 
called „Charentais“ and has to be left for 
rest, for minimum of two years, in this 
area determined by French laws since the 
beggining of the last century.

Is Cognac a Brandy?
Every Cognac is a Brandy... but not 

every Brandy is a Cognac.

What is the difference between Cognac 
and Brandy?

The name „Brandy“ mostly belongs 
to a process, instead of a drink. It comes 
from dutch „brandewijn“ or „burnt 
wine“. Generally, every alcohol made by 
fermentation and distilla-tion of fruits or 
juice from any part of the world, can be 
called „Brandy“.

On the other side, Cognac can only be 
made of grape wine. It can only comefrom 
defined area of Cognac, instead of other 

„grape Brandy‘s“, and is distilled only two 
times, so it gathers delicacy and intensity of 
tastes, which are typical for Cognac.

There are strict rules defining 
distillation, so it ends before the 1. April, 
one year after grape harvest.

Is Cognac annual like a wine?
Yes, but it represents Cognac‘s quality. 

Production of annual Cognac has been 
adjusted in 1870‘s. Cognac, which is set as 
annual, is after distillation left in a special 
room with two locks. The key from one lock 
is kept by an owner, other one is kept in 
BNIC (Bureau Nationale Interprofessionnel 
Du Cognac - authority of appeal). In fact, 
all big Cognac brands are mixed out of 200 
different types of Cognac, often with a 
different age and production area.

Does Cognac mature in a bottle, like 
a wine?
Immediately after the second distillation, 
a rare Cognac is placed in oak barrels, 

made from oaks from Limousin or Troncais 
area. Here it matures sometimes for tenths 
of years.Then is Cognac placed in a big 
glass bottles, where it doesn‘t mature, 
until Cognac becomes a part of mixture. 
Naturally, Cognac-like other liquers-doesn‘t 
mature in bottles.

Why Cognacs from different areas are 
mixed?

Every area is defined by a type of 
soil and land, which marks the Cognac, 
produced in this area. Traditionally, big 
brands of Cognac are made by picking up 
the best properties of each area, cre-ating 
the best harmony of taste and aróma. 
There is only a little of „single cru“ Cognacs 
(from one area), which are made of wine, 
produced in only one area and can be highly 
ranked. Presently there appear some very 
interesting collections of single cru Cognacs.

What does the BNIC abbreviation 
mean?

It is abbreviation of the name of 
proffesional organisation – Bureau National 
interprofessionel du Cognac..

A private establishment with a public-
service mission, the BNIC is jointly 
financed by professionlas in the cognac 
industry with the goal of defending the 
interests of all those who participate on 
its economy. It controls the movement 
of cognac, verifies the age index, and 
ensures the delivery of age and origin 
certificates, with the help of a state 
appointed inspector, who is nominated by 
the finance minister and the heads of the 
different administrations involved.

On the way of Cognac’s recognition, 
lot of questions come out, on which 

we will try to give you all the answers. 
We will grad-ually inscribe to 

Cognac’s area, city and all the details 
of making this magical drink. At the 

beginning, we have chosen an essence 
of questions, which will be asked by 
the most of the consumers and here 

are the answers.

 

      






Is the indication of VS, VSOP and XO 

related to he age of a cognac?
Basically yes, but this data is only for 

orientation and indicates the youngest 
element of the blend in the bottle. Many 
producers stand above this crowd for 
several times.

VS ( Very Special ) quality – young 
cognac, sometimes indicated as ***, must be 
at least two-and-half years old. Although 
this cognac already has the typical cognac 
colour, i tis aggressive 
to the nose and 
on the palate, but 
it still can be used 
straight, with ice or in 
cocktails. 

VSOP (Very 
Superior Old Pale), 
or V.O. (Very Old) 
– indicates a cognac 
of at least four-and-
half years old as the 
youngest element 
of the blend. Again, 
lot of producers are 
above this age limit.

XO (eXtreme Old) 
– indicates a cognac, 
in which the youngest 
element is at least six-
and-half years old.

What is the 
meaning of „Angels 
share“ ?

The ageing 
process takes place 
in oak barrels for 

a long period of time. During this process 
cognac loses part of its volume and part of 
its alcohol content. Paet of a cognac, which 
is evaporated, is poetically called as „Angels 
share“. The Cognacais say, that this is a tax, 
which they need to pay to the angels to 
achieve excellent cognac quality.

Is any special glass for cognac tasting?
The specialists from cognac industry 

tried to find the most suitable glass 

shape to discover all flavours developed 
during ageing process for many years. 
Finally, they agreed that „tulip“ glass 
is the most suitable one. I tis not so 
closed as „balloon“ glass, and it enables 
to recognize all individual flavours in 
cognac. When the glass is too closed, 
various aromatic elements are mixed 
together. First released aromas are kept 
in the glass and are mixed with heavy 
aromas, which makes their recognition 

impossible

When cognac is 
dark, is this the proof 
of ageing in a cask 
for many years and 
therefore proof of a 
quality?.

No, this is not the 
rule. Cognac becames 
darker during ageing 
in oak cask. When 
cognac is aged in 
new cask, it absorbes 
more tannins and is 
more dark sooner, 
then when old casks 
are used. During 
proffessional tastings, 
he colour has no any 
special importance. 
Any cvolour cognac 
has, the rule is, that 
the colour needs to be 
clear. Some producers 
still use additives to 
make their cognac 
more dark.  

  

      





Rodina, šampanské, spôsob života

Už viac ako sedemsto rokov je rodina Dampierre úzko 
spojená s oblasťou Champagne. V roku 1300 sa jurisdikcia Guya 
de Dampierre, grófa z Flanders a guvernéra oblasti Champagne 
presunula z mesta Bruges do Reims. Reims bolo v tom období
kráľovské mesto, v ktorého katedrále boli korunovaní francúzski
králi. Po korunovácii pili kráľ, jeho kráľovský dvor a služobníctvo
miestne víno.

Šampanské, rodinná tradícia od roku 1880

V sedemnástom storočí bol objavený proces výroby šampan-
ského a rodina Dampierre sa na tom od začiatku podieľala. Vďaka
tomu, že sa pradedo grófa de Dampierre oženil s Marie Boisseau,
ktorej rodina bola prepojená s niektorými z najznámejších domov
šampanského, upevnili sa väzby medzi jeho rodinou a výrobou šam-
panského. Od roku 1880 vniesol tento muž do obchodu jeho savoir-
faire a vášeň pre kvalitu, ktorá pretrváva dodnes.

Neustále pátranie po dokonalosti

Po dlhom období intenzívneho štúdia a učenia, sa Audoin 
de Dampierre snažil oživiť rodinnú tradíciu, a tak si založil svoj 
vlastný dom šampanského. Vďaka jeho neustálemu hľadaniu kvality,
sa sústredil na vytváranie zmesi vín z popredných viníc, čoho 
výsledkom bolo vytvorenie jedinečného produktu.

Povolanie zahŕňajúce tradíciu a kreativitu

Ako vieme, šampanské sa vyrába miešaním vín pochádzajúcich
z rôznych viníc, preto je takto vytvorené šampanské pomenované 
po dome šampanského a nie podľa lokality vinice. Znalosť miešania
vín a spôsobu ako ich zladiť a nechať dozrieť, je samo osebe 
umením a taktiež prísne stráženým tajomstvom. Gróf de Dampierre,
ktorý používa iba vína z viníc oblastí Grand Cru a Premier Cru,
vytvára tú najlepšiu možnú zmes pre váš najväčší pôžitok.



Vytváranie šampanského: umenie, pri ktorom sa
nedá improvizovať

Z dôvodu zachovania kvality, sa Dampierre snaží rok po roku
sám vytvárať zmes a dohliadať na zretie svojho šampanského. Kom-
binuje použitie moderného zariadenia s tradičnými metódami
a technikami.

Pokračovanie v tradícii

Gróf de Dampierre oživil jednu z najstarších metód uzatvára-
nia fliaš, známu ako „ficelage“. Vyznačuje sa použitím ľanovej šnúry
na upevnenie korku namiesto drôtu. V roku 1735 bol vydaný
„kráľovský rozkaz“, aby bola „každá fľaša šampanského upevnená
tromi vláknami ľanu“. Upevnenie korku týmto spôsobom je samo
osebe umením a dodáva odlišnosť jeho prevedeniu. Bohužiaľ, ručné
vykonávanie tejto procedúry je veľmi drahé. Preto sa používa iba
pre Cuvée Prestige - šampanské, ktorého zretie trvá minimálne 
10 rokov.

Šampanské Comte Audoin de Dampierre

Spokojný so svojou zručnosťou, podpisuje Count de Dam-
pierre fľaše svojím menom

Dobré šampanské je luxus, zlé je sklamaním. Prečo sa uspo-
kojiť s druhým najlepším?



Kvalita šampanských Grófa de Dam-
pierre je výborná, ich čistá a energická chuť
je výsledkom profesionálneho miešania vín
vyrobených iba z hrozien grand crus char-
donnay a pinot noir.

Gróf osobne dohliada na každý
aspekt výroby. Champagne Dampierre sa
predáva v 29 krajinách, no jeho výroba je
limitovaná. Gróf de Dampierre vyrába iba
220 tisíc fliaš ročne a tým zaručuje, že
každá z týchto fliaš je naplnená iba tým
najlepším šampanským.

Chateau de Plassac (Cognac)

Plassac, veľkolepý kaštieľ grófa
z Epernonu a grófa de Dampierre, sa nachá-
dza v srdci oblasti Charente. Je známy
vďaka bitkám, ktoré sa odohrávali neďaleko
a taktiež aj vďaka jeho vysoko kvalitným
viniciam. Počas posledných dvoch storočí,
boli grófi dodávateľmi cognacu pre znalcov 
a odborníkov.

Champagne

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť
o šampanskom, ale báli ste sa to opýtať.

Ako sa vyrába šampanské?

Je nemožné podať detailný opis
celého procesu, a preto vám odporúčam, že
ak sa o to vážne zaujímate, tak by ste si
mali kúpiť knihu napísanú výhradne o šam-
panskom. 

Zhrnutie:
Úroda hrozna sa zberá koncom sep-

tembra a začiatkom októbra. Šťava z nich
vyrobená je ponechaná na fermentáciu do
konca novembra. Takto vyrobené vína sú
následne miešané. Toto je časť procesu,
ktorá si vyžaduje najviac odborných znalos-
tí. V januári nasledujúceho roku je zmes vín
fľaškovaná, pričom sa do nej pridáva cukor
a kvasnice. 

Potom nastáva druhá fermentácia,
ktorá v nápoji vytvorí perlivosť (bublinky).
Fľaše sú potom ponechané počas dva a pol
roka na zretie v pivniciach pri teplote 10° C.

Po tejto dobe sa z fliaš odstránia usadeniny
a fľaša je znovu uzatvorená korkovou zátkou.

Čo je millesime?

Ročník je určený domom šampan-
ského vtedy, keď je úroda príslušného roku
považovaná za vynikajúcu. Ročníkové šam-
panské bude vyrobené iba z hrozien vypes-
tovaných v určenom roku a jeho zretie
bude prebiehať počas piatich až šiestich
rokov. Blanc de Blancs millésime je vyrobe-
né iba z hrozien Chardonnay. Výroba roční-
ku je dosť ojedinelá a zväčša závisí od
počasia nad územím. Za posledných desať
rokov som mal iba štyri ročníky. 

Tie najlepšie ročníky ako sú
1985,1988 a 1990 sú výnimočné a môžu
byť uchované desať až pätnásť rokov.

Ako rozoznáte dobré šampan-
ské?

Nezáleží na značke, ani na legende
stojacou za ňou. Pravda leží vo vašom
pohári. Verte sami sebe, viete viac ako si
myslíte.

Zovňajšok:
Šampanské by malo potešiť vaše oko

tak ako aj váš jazyk. Farba sa môže pohy-

bovať od svetlo žltej, niekedy so slabo
rúžovým sfarbením, až po čisto zlatú. Je
jedno akú má farbu, ale hlavne by mala byť
kryštálovo čistá.

Vôňa:
Vôňa šampanského sa mení v závis-

losti od zmesi a od odrody viniča. Na výro-
bu sa používajú tri odrody viniča. Sú to
Pinot Noir a Pinot Meunier, ktoré šampan-
skému dávajú ovocnú vôňu a Chardonnay,
ktoré mu dáva delikátnu sviežosť a jemnú
arómu.

Chuť:
Mala by byť svieža a šumivá s prvka-

mi ovocia. Ak si šampanské ponecháte
dlhšie v ústach, tak sa vám odhalí jeho plná
chuť. Vaša reakcia by mala byť podobná
akú mal jeden slepý mních, ktorý po ochut-
naní povedal: “Pane bože, veď ja pijem
hviezdy!“



Na konci sa nechajte viesť všetkými
svojimi zmyslami.

Čo robí dobré šampanské?

Výroba šampanského je dlhý a nároč-
ný proces, ktorý predstavuje viac ako štyrid-
sať štádií. Najdôležitejšie z nich je počiatoč-
ný výber a miešanie. Niektoré šampanské sú
vytvorené z tridsiatich rôznych úrod počas
niekoľkých rokov. Aby som vytvoril najkva-
litnejšie šampanské, používam šťavu iba
z prvého lisovania hrozna z viníc Premier
Cru a Grand Cru.

Kde by malo byť šampanské
uchovávané?

Ak uchovávate šampanské počas
dlhej doby, malo by byť vo vašej pivnici.
Počas niekoľkých mesiacov ho môžete
uchovávať aj na ležato vo vašej kuchyni na
temnom mieste.

Liečebné účinky šampanského:

Šampanské bolo vždy dobré na
povzbudenie. Ľahko sa konzumuje a tak je
vhodné pre pacientov po operáciách, ktorí
trpia silnou únavou. Je odporúčané fran-
cúzskymi doktormi.

Na záver:

Stále by ste mali mať jedno šampan-
ské odložené v chladničke, pripravené na
okamžitú konzumáciu. Ideálna teplota šam-
panského pre konzumáciu by mala byť 10°C.
Mali by ste ho vybrať z chladničky presne
v momente, keď vaši hostia dorazia.

Fľaša šampanského Dampierre je
oveľa lepší darček ako dávno zaužívané
kvety alebo čokoládový dezert.

Kedy by ste mali piť šampan-
ské?

- pred večerou, ako aperitív
- s jedlom z rýb
- s dezertmi alebo ovocím
- hocikedy chcete: pri špeciálnych

príležitostiach, alebo aby ste urobili každú
príležitosť špeciálnou

Na čo by ste nikdy nemali zabudnúť:
Šampanské je ušľachtilý, elegantný a deli-
kátny nápoj. V princípe by ste sa z neho
nikdy nemali opiť, ale nemali by ste to ani
preháňať. Aj keď je vo fľaši viac ako na dva
poháre, tak to neznamená, že ju musíte
vypiť do dna. Šampanské je vždy dobré aj
na druhý deň. Nezabudnite, že šampanské
je synonymom pre oslavy, dobrú spoločnosť
a potešenie. 

Svetoznámi zákazníci

Champagne je vo všetkých jazykoch
synonymom pre luxus a eleganciu. Šam-
panské Dampierre si užívajú ľudia na celom
svete. Sedemdesiat percent našej produkcie
ide na export do dvadsiatich deviatich
krajín sveta.

Šampanské Dampierre bolo
podávané...

V Elizejskom Paláci, Matignonovi
(premiér), v senáte, v parlamente, niekto-
rým francúzskym ministrom, na španiel-
skom kráľovskom dvore, a na štyridsiatich
dvoch francúzskych ambasádach a konzu-
látoch.

Šampanské Dampierre je na
vínnej karte niektorých veľmi zná-
mych reštaurácií a klubov, vrátane:

Les Crayeres v Reims (G. Boyer), Le
Crocodile (E. Jung) a le Buerehiesel v
Strassburgu, le Jockey Club a Guy Savoy v
Paríži, Patrick Guilbaud v Dubline, le Pin-
chiorri v Benátkach a Le Cirque v New
Yorku.

Vo svete biznisu:

Lafarge Ciments, Paribas, Aston Mar-
tin, Cap Gemini, Essilor, L’Oréal, Matra, Sie-
mens a Vivendi patria medzi naše dve tisíc-
ky spokojných zákazníkov.



Pred viac ako storo-
čím si s aktívnou účasťou
francúzskej vlády začal
priemysel cognacu defi-
novať súbor zásad,
podmienok a obme-
dzení, ktoré by zabez-
pečili jednotnosť pri
výrobe a ďalšom spraco-
vaní destilátu tak, aby ich
nebolo možné spochybniť.
Každému, kto nevyhovuje týmto
presne určeným predpisom,
je odmietnuté povole-
nie používania kontro-
lovaného názvu
„Cognac“. Prvým
a zásadným krokom bolo defino-
vanie územia, kde sa môže tento
nápoj vyrábať.

Na brehoch Charente
Vymedzené územie na

výrobu cognacu sa rozprestie-
ra pozdĺž brehov Charente, širokej a krásnej rieky, ktorú kráľ Henrich IV.
opísal ako najkrajší tok vo svojom kráľovstve. Zaberá veľkú časť oblasti
Charente, celú Charente-Maritime a niektoré okresy Dordogne a Deux-
Sevres. 

Bohatá a rozmani-
tá krajina

Staroveká zem,
kedysi nazývaná Aunis,
Saintonge a Angoumois,
obsahuje širokú škálu
terénov v rozmedzí od
otvorenej krajiny –
„champagnes“ s kriedo-
vou pôdou, ale aj planiny
s červenými, kamennými,
zemitými a zelenými
údoliami, oddeľujúcimi
kopce a močiare, sem
tam posiate lesmi. Rozlič-
nosť tohto územia sa pri-

rodzene 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, Segon-



zac a samozrejme Cognac, podľa ktorého je pomenovaná nielen oslavo-
vaná 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, Saintes, 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 slneč-
ného žiarenia a dobré klimatické podmienky na pestovanie vysoko kva-
litných vín. Možno je to táto špeciálna mikroklíma, ktorá prispieva k prí-
jemnej elegancii a k celkovému šarmu toho, čo sa niekedy nazýva „ume-
nie života“ v kraji Cognac.

Územie Cognac leží na mieste, kde sa rozličná a výnimočne boha-
tá pôda stretáva s mikroklímou, ktorá je sama osebe výsledkom stretnu-
tia kontinentu a vplyvu mora. Rozdiely medzi šiestimi pestovateľskými
alebo produkčnými oblasťami (crus) vymedzenej oblasti sú vyjadrené
v arómach a chutiach, ktoré dávajú cognacu jeho jedinečnú osobitosť.
Hoci chránený názov “cognac” môže byť použitý len pre destiláty, vyrá-
bané 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 násled-
ne unikátnu chuť každému cognacu.

Grande Champagne - Grande Champagne sa rozprestiera na 37
500 ha drobivej, kriedovej pôdy, bohatej na uhličitan vápenatý. Z celkovej
rozlohy oblasti Grande Champagne pokrývajú vinice asi 13 000 ha. Domi-
nantná odroda viniča je Ugni Blanc, z ktorej sa vyrába typické biele víno,
určené na ďalšie spracovanie destiláciou. Z tohto vína sa vyrába jemný,

ľahký cognac s dominantným kvetnatým bouquetom, vyžadujúci na
dosiahnutie plnej zrelosti dlhé dozrievanie v sudoch. Považuje sa za najlep-
šiu produkčnú oblasť, mnohokrát označovanú ako „Premier Grand Cru“.

Petite Champagne - Zaberá oblasť 68 400 ha a rozloha viníc tejto
oblasti, považovanej za druhú najlepšiu (po Grande Champagne), je

16 000 ha. Pôda je zložená z menej kompaktnej kriedovej vrstvy a na
západe je badateľný vplyv oceánu. Táto oblasť produkuje cognac podob-
nej kvality ako Grande Champagne, ale nedosahuje takú jemnosť a mäk-
kosť.

Borderies - S rozlohou 13 440 ha predstavuje najmenší zo šiestich
produkčných regiónov. Ležiac severne od mesta Cognac má svoju vlastnú
špecifickú mikroklímu. 4000 ha viníc produkuje jemné, okrúhle cognacy,
plné vône fialky. Dosahujú optimálnu kvalitu po kratšej dobe dozrieva-
nia, ako cognac z oblasti Grande Champagne.

Fins Bois - Územie Fins Bois obklopuje prvé tri oblasti, rozprestie-
ra sa na 354 200 ha tvrdého, vápencového podložia. Niečo málo cez
33 000 ha viníc produkuje zvláštne vína, dávajúce neskôr okrúhle, hebké
brandy, ktoré dozrieva pomerne rýchlo, s bouquetom, ktorý pripomína
vôňu čerstvo lisovaného hrozna. 

Bons Bois - Okolo Fins Bois sa rozprestiera ako obrovský opasok
Bons Bois, na rozlohe 386 000 ha ílovitej pôdy s malým obsahom soli.
Táto oblasť, na ktorej je 12 000 ha viníc určených na pestovanie cogna-
cu, 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 piesoč-
natá, sa nachádza na pobreží Atlantiku alebo na ostrovoch Oléron a Ré.
Táto typicky prímorská pôda produkuje cognac, ktorý veľmi rýchlo
dozrieva a má charakteristickú miestnu chuť.

Prísne kontrolované názvy
Dekrét, datovaný rokom 1938, dovoľuje obchodníkom predávať

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

Grande a Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois a Bois
a Terroir (alebo Bois Ordinaires) sú názvy oblastí, ktoré potvrdzujú, že váš
cognac je skutočne pravý. Sú to mená šiestich pestovateľských a produk-
čných oblastí  alebo „crus“, z ktorých je tvorená oblasť Cognac. 





Sublime
„Je pre mňa potešením predstaviť vám tento výnimočný cognac Dampierre. Pred

fľaškovaním zreje tento cognac po dobu štyridsiatich rokov v sude vyrobenom z fran-
cúzskeho duba. Jeho kvalita je jednoducho vynikajúca: má jemnú textúru, delikátnu
farbu a znamenitú arómu. Roky skúseností a odborných znalostí doviedli tento cognac
k dokonalosti. Je absolútne unikátny. Pochádza z jedného suda, ktorý bol zamurovaný
do steny pivnice v roku 1940, aby sa nestal korisťou Rommelových okupačných vojsk.
Každá z tristo fliaš tohto limitovaného cognacu je očíslovaná, pozlátená a s vyrytým
textom. Je prezentovaná v elegantnom balení so špeciálne navrhnutou kryštálovou
karafou, vyrobenou firmou Baccarat.

Cognac XO Comte de Dampierre (20 ročný)
Už dvesto rokov sa v sídle rodiny Dampierre, nachádzajúcom sa v srdci oblasti

Cognac, vyrábajú malé množstvá vysokokvalitného cognacu pochádzajúceho z ich vlast-
ných viníc, ktorý bol v minulosti rezervovaný iba pre rodinu a príležitostne predávaný
francúzskej aristokracii. Teraz je po prvýkrát dostupný aj pre voľný trh. Je vyrobený
z odrôd hrozna ugniblanc, folle blanche a semilon. Jeho miešanie
a zrenie prebieha podľa tradičných metód. Má tmavo zlatú
farbu, jemnú arómu a pretrvávajúcu chuť. Bez pochýb je to
jeden z najlepších XO cognacov na trhu a vďaka ročnej produk-
cii iba 4400 fliaš, je aj jedným z najvzácnejších.

Cognac Château de Plassac
Nezabudnuteľný zámok z osemnásteho storočia, ktorý bol

po celý čas vlastnený rodinou Marquisa de Dampierre, je tým
najvhodnejším miestom pre výrobu cognacov určených pre
každú príležitosť.

X.O. Château de Plassac
Zreje pätnásť rokov a je dôkazom udržiavania tra-

dičnej vynikajúcej kvality. Má intenzívnu
vôňu, koncentrovanú no jemnú chuť
a výraznú jantárovú farbu. 

The Napoleon Château de
Plassac

Je zmesou deväťročných cognacov.
Je jemnejší než XO, má lahodnú chuť
a tmavo zlatú farbu.





Plassac, the magnificent Château of the Duke of Epernon
and the Comtes de Dampierre in the heart of the Charentes is
famed for historic battles that were fought nearby and for its
high-quality vineyard. For the last two centuries, the Comtes
have been purveyors of Cognac to connoisseurs.

Cognac Sublime
“It gives me great pleasure to introduce this quite exceptional
Dampierre Cognac. Matured for 40 years in French oak before
bottling, its quality is quite simply superb: its texture is silky
smooth, its colour delicate, its aroma exquisite. Years of experi-
ence and expertise have gone into perfecting this cognac,
which is absolutely unique: it comes from a single cask that
was walled up in the chateau’s cellars in 1940, to prevent it
from falling into the hands of Rommel’s occupying troops. Each
of the 300 bottles of this limited edition is numbered, engraved
and gilded, and comes in an elegant presentation case with a
specially designed fine crystal decanter made by the house of
Baccarat.” 

Cognac XO Comte de Dampierre (20 years old)
For two hundred years, the Dampierre family seat in the heart
of the Cognac country has produced a small amount of high
quality cognac from its own vineyard, which was originally
reserved for the family and sold privately to the French aristoc-
racy. Now, for the first time, it is available to discerning buyers
on the open market. Made from ugniblanc, folle blanche and
semillon grapes blended and matured using traditional meth-

ods, it has a deep golden colour, subtle aroma and lingering
taste. It is, without doubt, one of the finest X.O.s on the mar-
ket, and with a production of only 4,400 bottles a year, it is
also one of the rarest. 

Cognacs Château de Plassac
The magnificent 18th-century château that has always been
owned by the family of the Marquis de Dampierre provides the
setting for the production of cognacs to suit every occasion:

The X.O. Château de Plassac, 
aged for up to 15 years and maintaining the tradition of

excellence, with its intense aroma, concentrated but subtle
flavour, and rich, amber colour.

The Napoleon Château de Plassac, 
assembled from nine-year-old cognacs. Lighter than the

X.O., it has a mellow flavour and a deep, golden colour.



„Testum je veľkolepé miesto, nádher-
ný plán vytvorený pre najväčšiu hviezdu 
v čase - pre  cognac.

Bol som na mnohých miestach vo 
svete, ale nikde som nevidel tak odu-
ševnený tím pracujúci s takou odbor-
nosťou a radosťou pre tento vynikajúci 
a unikátny nápoj.

Som poctený, že „Chateau de Plas-
sac“  je na mieste najlepšom z najlep-
ších. Moja rodina vyrába cognac od ro-
ku 1800 a naše XO si zaslúži, aby bolo 
ocenené najlepšími znalcami z Košíc.

Pridanie novej „Premier Cru“ oblasti 
Champagne je výborný doplnok. Ako 
som mal možnosť vidieť, toto cham-
pagne bolo v meste prijaté veľmi dobre.

Nech žije Testum a Dampierre.“

25.4.2006
Comte Audoin de Dampierre

                  

          

    

 de

 



Nebojte sa, nie na dve polovice, ale na návštevu nášho krásneho mesta a ešte krajšej agentúry.
Monsieur Audoin de Dampierre pochádza totiž zo starej francúzskej šľachtickej rodiny, kto-

rej korene siahajú až kdesi do 11. storočia. Naše snahy dostať ho na územie Slovenska až do takejto 
dávnej doby nesiahajú, avšak nebola to záležitosť jedného dňa. Poďme ale pekne po poriadku...

Pred asi 5 rokmi sme brázdili výstavisko v Bordeaux, kde sa pravidelne koná najväčšia výstava 
pre odborníkov a obchodníkov v oblasti vína a nápojov vínu príbuzných – Vinexpo. No a vzhľadom 
k nepopierateľnému faktu, že cognac k vínu patrí, prezentovali sa na výstave i viacerí jeho výrobco-
via. Takmer v závere podujatia sme v jednej uličke v časti určenej vinárom, presnejšie champagne, 
objavili expozíciu a v nej vysokého muža, ktorý pri rozhovore náramne gestikuloval a mimikou tváre 
zdôrazňoval naliehavosť svojej výpovede. Vytasili sme vizitky, ktoré asistentka okamžite strčila rovno 
pod nos gestikulujúceho dlháňa a za pár sekúnd sa k nám šinul v celej svojej paráde.

Gróf Audoin de Dampierre. So širokým úsmevom na perách a roztvorenou náručou nás vtia-
hol do svojho malého kráľovstva a prezentoval svoje champagne a cognac. Už na prvý pohľad zaují-
mavý človek i výrobky nesúce jeho meno. 

Po výstave sme zapadli v zhone žitia na rodnej hrude a na grófa sme si spomenuli pri prí-
prave ďalšej návštevy s odstupom asi dvoch rokov. Pamäť sa pochlapila a priniesla údaj, že gróf má 
akési chateau v oblasti Cognac a v oblasti Champagne. Jednu krásnu júnovú nedeľu popoludní sme 
z hlavnej cesty odbočili do otvorenej brány v kamennom múre, pričom letmo som si všimol tabuľku 

Verte - neverte, zlomili sme grófa. Živého. 
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s nápisom: „ súkromný pozemok, vstup len na pozvanie!“. Príjazdová 
cesta viedla peknou alejou a vyústila do otvoreného priestranstva, 
ktorému dominovala budova. Chateau Plassac. Veruže, aj D´Artagnan 
so svojou družinou by zhíkol. My sme sa však nedali obalamutiť veľko-
lepým výzorom a smelo sme zaklopali na vchodové dvere veľkosti gará-
žovej brány pre nákladné motorové vozidlo. Po chvíľke rámusu sa dvere 
pomaly otvorili, privítala nás prekvapená tvár postaršej dámy, ktorá 
vyrozumela, že hľadáme nejakého Audoin de Dampierre.  Zakrátko sa 
dovalil gróf, ktorý vyvalil oči a zalapal po dychu od prekvapenia, že tí 
dvaja trúfalci zo Slovenska ho prepadli v nedeľu počas veľkého rodinné-
ho stretnutia. Pochopil, že nechceme rozšíriť rady konzumujúcich a do-
hodli sme stretnutie v jeho Chateau No. 2 , v dedinke neďaleko  Reims 
za dva dni. Tak sa aj stalo a v dohodnutom termíne a na dohodnutom 
mieste, degustujúc jeho champagne sme sa dohodli, že sa dohodneme. 
Uplynul opäť nejaký čas, kým sme spomínanú dohodu oprášili a pritiahli 
tohto šľachtica do Mekky cognacu v strednej a východnej Európe.

Gróf pristál, nijako sa neodlišujúc od normálnych smrteľníkov, 
naložili sme ho do vozidla smer hotel a agentúra. Po jeho príchode do 
agentúry sme si opäť pripomenuli, že prostredie na ktoré sme si my, do-
máci už skutočne zvykli a berieme ho ako „bežné“, bežným v skutočnosti 
nie je. Priznám sa, že pri návštevách našich priateľov z Cognacu znovu 
zažívame ten pocit zadosťučinenia, hrdosti a zdravého sebavedomia. Ich 
mimoriadne priaznivé reakcie sú najlepším dôkazom, že cesta po ktorej 
sme sa vybrali je síce dlhá ako ruská hymna, ale správna a jedinečná.
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Zodpovedajúc tomuto zameraniu, neokúňal sa veru náš pán gróf 
a na večernú prezentáciu pripravil svoje najsilnejšie zbrane. Jeho cham-
pagne je skutočne vynikajúce a jeho obmedzená produkcia si nachádza 
svojich konzumentov po celom svete. Obzvlášť silný argument je, že 
Champagne Dampierre sa podáva na pôde francúzskych zastupiteľských 
úradov vo viac ako 40 krajinách na všetkých kontinentoch. Audoin je sa-
mozrejme na postup svojho dieťaťa zo champagne náležitý hrdobec a od 
určitého momentu sa jeho nie najmenší čuchový orgán čnie do výšok 
ešte výraznejšie. Predstavte si, jedného dňa mu zazvonil telefón, predsta-
vil sa úradník z prezidentského paláca na Champs Elysées a objednal 60 
fliaš jeho Champagne vo veľkosti magnum, t.j. jeden a pol litra. Milý gróf 
sa skoro zložil, požiadal o písomnú objednávku – hocikto sa totiž môže 
predstaviť že je od prezidenta, no nie? Po jej obdržaní pripravil zásielku 
pre Monsieura Mitterranda. Následne naložil 60 fliaš veľkosti magnum do 
svojho vozidla Aston Martin a trielil do Paríža osobne doručiť vzácny mok 
do prezidentskej pivnice. Komu česť, tomu česť, nášmu grófovi sláva!

Veru, monsieur de Dampierre si to užil. A v Košiciach ho čakal 
takisto nevšedný zážitok. Krátko po siedmej hodine večer sa objavili prví 
hostia a Audoin sa tak nechal vtiahnuť do deja, že nedbal na predchá-
dzajúcu dohodu, že bude čakať pri vstupe a vítať ďalších prichádzajú-
cich , ale pobral sa osobne otvoriť prvú fľašu champagne a naservíroval 
ju prítomným. Samozrejme sa pri tom zarozprával, takže privítací 
ceremoniál sa zmenil v naháňanie grófa medzi hosťami, ktorým odušu 
nalieval svoj perlivý mok.

Prezentácia aj vďaka tomu začala trochu neskôr, ale v o to lep-
šej nálade. Musím ešte zdôrazniť ďalší povznášajúci prvok toho večera, 
a tým je početné zastúpenie dám. Veru chlapi, môžeme byť akokoľvek 
dobrí, ak je s nami baba, sme ešte lepší. A tak aj bolo. Audoin rozvinul 
svoj rozprávačský talent, pričom podával fakty a historky súvisiace 
s jeho champagne a cognacom spôsobom, prisámvačku, nenapodobiteľ-
ným. Páčte len na niektoré z fotografií a dáte mi za pravdu. V jednom 
okamihu večera sa dostal do zvláštneho stavu, ktorý bol spôsobený jeho 
mimoriadnou rýchlosťou a obratnosťou, ktorú nezaznamenal ani objek-
tív nášho fotografa. 

Zaslúženú pozornosť prítomných degustátorov vzbudil výrobok 
už na prvý pohľad sa odlišujúci od iných druhov champagne. Ak aj ne-
máte mimoriadne rozvinutý alebo zanedbaný pozorovací talent, určite 
takmer mimovdojak beriete na vedomie drôtený košík fixujúci korkovú 
zátku na každej fľaši champagne. No a tu je ten rozlišovací bod. Kým 
každý výrobca champagne používa drôtený košík, monsieur de Dampierre 
sa rozhodol oživiť tradíciu uzatvorenia fliaš použitím ľanového motúza. 
Skutočne  je to tak. Ľanový motúzok umne pospletaný okolo hrdla fľaše 
je tým donucovacím prostriedkom, ktorý zabraňuje štupľu s miliónom 
bubliniek pod zadkom vyletieť o dušu z fľaše von. Gróf de Dampierre sa 
s nami podelil o jednu historku, súvisiacu s momentom, kedy sa pôvodne 
dominantne používaný ľanový motúz nahradil drôtom. Bolo to počas 
prepravy zásielky champagne loďou, ktorá mala okrem nákladu, posád-
ky a pasažierov legálnych, aj pasažierov bez platnej šífkarty. Hlodavce, 

  



lidičky, hlodavce. Nenažraný a z toho dôvodu zúfalý živočích sa pustil 
do ľanových motúzkov uzatvárajúcich prepravované fľaše champagne 
a nebyť následnej salvy vystreľujúcich zátok, nik by o nich nevedel. Z to-
ho plynie ponaučenie – vysporiadajte sa so svojou fľaškou champagne 
skôr, kým vám ju nejaká krysa neotvorí bez vášho pričinenia.

Večer gradoval a vzhľadom k tomu, že nielen podľa monsieura 
de Dampierre, champagne sa podáva i ako aperitív, ukončili sme prvú 
časť prezentácie a verní odporúčaniam znalcov sme ju skutočne poňali 
ako aperitív. Následne sme húfne začali požívať stravu z chutného bu-
fetu v nám a našim priateľom dobre známej reštaurácii, len toť, čo by 
kameňom dohodil vzdialenej od agentúrnych priestorov.

Pre mnohých ľudkov je champagne symbolom vrcholu v sorti-
mente nápojov najmä z rodu kvalitných. Nás však po ľahkej večeri čaka-
lo ďalšie dejstvo z repertoáru majstra de Dampierre.

Cognac XO Comte de Dampierre, podávaný ako digestiv s ko-
mentárom, ktorý neúnavný gróf na nás chrlil, ignorujúc neskoro večer-
nú hodinu a predchádzajúcu konzumáciu. Dvadsať rokov strávených 
v dubovom sude v tichu pivníc starého Chateau de Plassac sa podpísalo 
pod okrúhlu jemnosť tejto limitovanej série v kategórii XO. Gróf de 
Dampierre fľaškuje len 4400 fliaš ročne z tohto tekutého jantáru plného 
typických aróm a chutí nádherne vyzretého cognacu.

Nemôžme nespomenúť najcennejší klenot z pivnice nášho hosťa 
– Cognac Sublime. Prezentovaný v elegantnej fľaške v limitovanej edí-
cii 300 kusov, gravírovaná etiketa prináša okrem všetkých potrebných 
údajov i poradové číslo fľaše. Je dodávaný spolu s prekrásnou karafou 
z Baccarat kryštálu. Zrel 40 rokov v špeciálnej časti pivnice na Chateau 
de Plassac. Ak tipujete, že tou časťou pivnice bol tzv. paradis, t.j. sklad 
najstarších cognacov, je mi ľúto, ale ste mimo. Sublime totiž pochádza 
zo suda, ktorý bol jedným z niekoľkých, ktoré sa podarilo uchrániť pred 
nájazdom nemeckých vojsk pod vedením generála Rommela. Keď sa 
gróf de Dampierre pred niekoľkými rokmi rozhodol opraviť strechu na 
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pivnici, kde zreje jeho cognac, akosi mu nesedel vnútorný 
a vonkajší rozmer budovy. Nelenil, natiahol krok a na pre-
kvapenie zistil, že vonkajší rozmer je väčší o pár krokov ako 
vnútorný. Nasledoval pokyn na opatrné vybúranie otvoru 
do steny skladu a skutočne, za stenou bol malý priestor, 
v ktorom boli uskladnené sudy z roku 1940. Neuveriteľný, 
ale pravdivý príbeh, ktorý potvrdzuje, že cognac je neroz-
lučne spätý s históriou mnohých národov, a my len môže-
me byť radi, že mnohokrát len náhodám vďačíme za to, že 
si ho i po mnohých rokoch môžeme vychutnať.

Nás samozrejme teší i skutočnosť, že prítomnosť 
grófa de Dampierre v Košiciach nebola náhoda, bolo to 
prirodzené vyústenie dlhoročného kontaktu s človekom, 
ktorého meno tróni na etikete jeho výrobkov. Len človek, 
ktorý dáva meno svojej firme alebo výrobku pochopí, aká 
obrovská zodpovednosť sa za týmto zdanlivo jednoduchým 
konštatovaním skrýva.

Navyše, my i naši priatelia v agentúre sme mali 
možnosť bližšie spoznať človeka, ktorý honosiac sa šľach-
tickým titulom, pochádzajúc zo starej aristokratickej rodiny 
vie, že len tvrdá práca a poctivý vzťah k ľuďom naokolo, sú 
cestou k úspechu a čo je najdôležitejšie, k jeho udržaniu.
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Je načase, aby sme
si poodhalili niečo
z tajomstva zákla-
dov výroby nápoja,
ktorý predstavuje
nosnú tému kaž-
dého príspevku
v tomto spravodaji.
Aby som bol presný,
takmer každého
príspevku. Nuž, je to
tak, cognac sa rodí
z hrozna pestova-
ného na krásnom
kúsku územia Fran-
cúzska, ktoré sa
následne transfor-
muje na ľahké víno,
aby samotný akt
zrodu nápoja našiel
svoje miesto v des-
tilačnom prístroji.
V skutku, dvojitá
destilácia vína
v aparáte zvanom
Alambic je tým
bodom zlomu, kon-
centrácie a zhutnenia všetkých kvalít sústredených vo viniči. No
a dnes sa bližšie pozrieme na onú pôrodnicu – ergo destilačný
prístroj. Nebolo by však od veci pozrieť sa trochu do histórie
a uzrieť tieto magické trubky v kontexte dejinného vývoja.

História destilácie

Alambic destilácia je veľmi stará technika, ktorú používali
starí Číňania už 3000 rokov pred našim letopočtom, východoindic-
ké národy takmer 2500 rokov, Egypťania 2000 rokov, Gréci 1000
a Rimania 200 rokov pred našim letopočtom.  Je to už raz tak, sťa
by dejiny ľudstva boli nerozlučne spojené s dejinami destilácie.
V samých začiatkoch všetky spomínané kultúry vyrábali tekutinu,
ktorú neskôr Arabi nazvali alkoholom a používali ju najmä na
liečebné účely a v záujme prekrytia pachov všedného dňa i na

výrobu parfémov.
Niekedy

v šiestom storočí,
avšak už letopočtu
po Kristovi, začali
Arabi inváziu do
Európy a súčasne
s mocenskými chúť-
kami vyviezli aj
techniku destilácie.
Alchymisti a mnísi
ako vtedajší nosite-
lia pokroku a vecí
nových, proces des-
tilácie progresívne
vylepšili, čo sa odra-
zilo v lepšej techni-
ke samotného pro-
cesu i v zlepšení
zariadenia, v ktorom
sa tento výnimočný
proces realizoval.

Ak sa zame-
riame na históriu
destilácie na území
dnešného Francúz-
ska, stačí spomenúť

jedno meno – Arnaud de Villeneuve. Na prvý pohľad meno ničím
výnimočné. Ak vám však zvestujeme, že tento chlop bol prvým
Francúzom, ktorý v roku 1250 destiloval víno, tak brvu určite
načim zodvihnúť. Navyše ho nenapadlo nič iné, ako výsledok des-
tilácie nazvať eau-de-vie alebo Voda života a to je už počin v his-
tórii cognacu vskutku pioniersky. Pre úplnosť dodávame, že termi-
nus technicus – Voda života – sa vzťahoval k jej účinkom, resp.
k účinkom, ktoré jej pripisoval monsieur de Villeneuve a to schop-
nosť predlžovať život.

Vznik prístroja zvaného Alambic

Ako je už z kontextu známe, dnes používané destilačné prístroje
resp. zostavy v oblasti Cognac sa nazývajú Alambic. Prapôvod
tohto slova musíme hľadať hlboko v dejinách človečenstva a k jeho



prvému predchodcovi sa dopátrame
u starých Grékov. Slovíčko „Ambix“ je
totiž grécke slovo označujúce nádobu
v tvare vázy s malým otvorom. A urči-
te vás neprekvapí, že nádoba tohto
tvaru bola súčasťou destilačného
aparátu tej doby.  Arabský vplyv v his-
tórii destilácie sme už spomínali
a odrazil sa i v samotnom názve pro-
cesu destilácie. Arabi totiž zmenili
grécke slovo „Ambix“ na „Ambic“. No
ak skúsite pridať k tomuto už arab-
skému slovu predponu, ktorú ovláda
asi každý mudrc tváriaci sa že pozná
pár slov z tejto pre nás hatlaniny,
dostanete názov prístroja z titulku.
Áno vážení. Slovíčko „Al“ je tým mos-
tíkom k „Ambic“. Takže tu máme Al
Ambic, v ktorom neskôr Európania
spojili tieto slovíčka do jedného, čím
definitívne vzniklo slovo – alambic. 

V Európe sa do destilačného
víru zapojili najmä Holanďania, Fran-
cúzi, Íri a Škóti (okrem iných i ďalšie
národy) niekedy okolo 15. storočia
a následne v storočí 16-tom. Vytvorili
napitky ako gin (Holanďania),
whisk(e)y (Škóti a Íri), armagnac
(Francúzi) a samozrejme cognac (opäť
Francúzi).

Ak kapacita destilačného apará-
tu priamo súvisela s účelom destilácie,
potom tvar prístroja sa menil podľa
krajiny, v ktorej sa celý proces realizo-
val. Nie inak tomu bolo v regióne
Cognac. Kde sa vzal, tu sa vzal, objavil
sa Chevalier du Croix Marron a okolo
roku 1600 priviedol k dokonalosti
eau-de-vie zavedením dvojitej desti-
lácie. Konečný vzhľad, po našom
design, dali destilačnej zostave Chap-
tal (1780) a Adam (1805), ktorým sa
tiež podarilo dramaticky zvýšiť účin-
nosť destilácie. Tento prístup si
postupne osvojili všetci závisláci na
destilácii v oblasti Cognac, ktorí sa
neustále snažili nájsť cesty ako
dosiahnuť najvyššiu kvalitu ich výrob-
kov a tokom času priviedli tak design
opachy Alambic ako aj metódu dvoji-
tej destilácie k vrcholu dokonalosti.
Tomu sa povie guráž.

Už sme sa zmienili o fakte, že

destilácia nebola výsadou francúz-
skych výrobcov, ale opantala si aj iné
končiny našej matičky zeme. 

V Amerike sa taktiež veselo
destilovalo a dokonca brandy, ktoré
destiloval otec Duran z misie Santa
Barbara bolo destilované dvakrát. Od
destilácie vína na brandy sa postupne
upúšťalo, resp. používali sa destilačné
metódy ktorých výsledkom boli
výrobky lahodiace chutiam tamojších
konzumentov. Až o mnoho desiatok
rokov neskôr, v 80-tych rokoch minu-
lého storočia sa niektorí výrobcovia
kvalitných vín rozhodli, že už je čas
na výrobu komplexného brandy
z Californie. Dnes ak niektorý výrob-
ca brandy používa „alambic“ a vyrába
brandy podobným spôsobom ako sa
vyrába cognac, môže svoj výtvor
nazvať Alambic brandy.

Alambic – destilácia typická
pre cognac

Najznámejší výrobcovia alam-
bic – Binaud, Chalvignac, Mareste, 
R. Prulho a tvorca vlastného prístroja
Jean-Louis Stupfler sídlia v Cognac
a používajú osvedčené pôvodné
materiály. Alambic sa vyrába z bron-
zu a medi. Niektoré časti prístroja,
neovplyvňujúce kvalitu cognacu
alebo brandy môžu byť vyslovene
z praktických dôvodov vyrobené
z nerezovej ocele (klapky, ventily,
kondenzačné nádoby). Avšak meď
zostáva stále najdôležitejší kov
používaný na výrobu alambic prístro-
jov. Jej vlastnosti ju k tomu predur-
čujú. Je vynikajúci vodič tepla, odolá-
va korózii z ohňa a vína, citlivo rea-
guje s vínnymi komponentmi a mast-
nými kyselinami (táto vlastnosť bola
vždy veľkým plusom pre výslednú
kvalitu brandy alebo cognacu). A na
záver – je spoľahlivým katalyzátorom
reakcií medzi zložkami vína, ktoré pri
jeho vývoji a destilácii navzájom rea-
gujú.

A kruh je uzavretý. Tešme sa
spoločne na ďalšie výsledky varu vína
v alambic.



Robert Léauté presented the James F. Guymon Lecture at the 40th Annual Meet-
ing of the American Society for Enology and Viticulture in Anaheim, California, on 30
June 1989. Léauté has been with Rémy Martin since 1973 and is currently Head
Cognac Master, Research and Development Manager, and RMS Vineyards Technical
Advisor. The text of his presentation has been edited for publication, but not subjected
to the normal review process.

History of Distillation 
Alambic Distillation is a very old technique, which was, used by the Chinese 3000

years BC, the East Indians 2500 years BC, the Egyptians 2000 years BC, the Greeks 1000
years BC, and the Romans 200 years BC. In the beginning, all of the above cultures pro-
duced a liquid, later called alcohol by the Arabs, which was used for medicinal purposes
and to make perfumes.  

By the sixth century AD, the Arabs had started to invade Europe and at the same
time released the technique of distillation. Alchemists and monks progressively improved
the technique as well as the distillation equipment. 

In 1250, Arnaud de Villeneuve was the first who distilled wines in France; he called
the product, which resulted from this process, eau-de-vie or Water Of life. He attributed
to it the virtue of prolonging life.

Origin of the Alambic still: 
Today, the pot still used in the Cognac area is known as an alambic. “Ambix” is a



Greek word defined as a vase
with a small opening. This vase
was part of the distillation equip-
ment. Initially, the Arabs changed
the word “Ambix” to “Ambic’ and
called the distillation equipment “Al
Ambic.” Later in Europe, the word was changed to
alambic. The Dutch, French, Irish, Scottish, and others started pro-
ducing distilled spirits around the 15th and the 16th century. They
created gin (Holland), whiskey (Scotland and Ireland), Armagnac
(France), and Cognac (France). 

If the capacity of the still depended on the purpose of the
distillation, then the shape was related to the country that used
the distillation equipment. In the Cognac region around 1600, the
Chevalier of Croix Marron has perfected the eau-de-vie through
double distillation. In France, Chaptal (1780) and Adam (1805) dra-
matically improved the efficiency of distillation and gave the alam-
bic its final design. The Cognac makers, continually seeking to
obtain the best quality for their Cognac, brought both the Alambic
design and the double distillation methods to the highest of per-
fection. 

In North America,
Bourbons and whiskies were first produced around 1750. In

the booklet America Brandy Land, published by the California
Brandy Advisory Board, the Mission San Fernando produced around
2000 barrels of brandy during the 1830s. Father Duran, the brandy
maker at Mission Santa Barbara, produced brandy double distilla-
tion. 

Progressively during the 1950s, most of brandy producers gave
up distilling. Those who continued to distill using the column still

due to its ability to produce a
brandy compatible to the con-

sumer trend.
During the last decade, in

California, one has noticed the Amer-
ican palate becoming more and more

educated and ready for sophisticated products.
At the same time, many wines and sparkling wines have reached

a very high level of quality and are recognized as world-class
products. In the 1980s, well-established and new brandy produc-
ers decided the time had come to develop a more complex Cali-
fornia brandy. Today, if one produces a brandy using an ‘alambic”
and the Cognac distillation method, the brandy can be called
Alambic brandy.

Cognac Type of Still (Alambic) 
The most famous alambic manufacturers (Binaud, Chalvignac,

Mareste, R. Prulho, and the creator of our own still, Jean-Louis
Stupfler) are based in the Cognac area. Raw materials to manufac-
ture alambics:

An alambic is made of copper and bronze. Some of the alam-
bic parts not important to the quality of the Cognac or the brandy
can be made of stainless steel for practical reasons (e. g., valves, fit-
tings, condenser tank). 

However, copper remains the most efficient metal to build
alambics. Copper offers the following advantages:

It is malleable; it is a good conductor of heat; It resists corro-
sion from fire and from wine; It reacts with wine components such
as sulfur components and fatty acids (this property is always
favourable for the Cognac or brandy quality); And it is a catalyst for
favourable reactions between wine components.



Cognac a jeho história je pevnou súčasťou histórie
Francúzska i krajín, do ktorých si za tých pár storočí od
svojho vzniku našiel cestu. Ponúkame vám teraz niekoľ-
ko zaujímavých kapitoliek, ktoré môžeme uviesť napr.
takto:

Vedeli ste že...

Rok 1914 bol výnimočne dobrý na úrodu viniča a pritom sa
Európa rútila do jedného z najtemnejších období zabíjania v histórii
ľudstva. Oblasť Cognac vyprodukovala v roku 1914 viac ako 150 000
hektolitrov čistého alkoholu, alebo povedané inak, 54 miliónov fliaš.

Rok 1915 zaznamenal iný rekord, a to najnižšiu produkciu za
roky po Phylloxere – 38 000 hektolitrov, čo predstavovalo približne
14 miliónov fliaš.

Rok 1917 bol rokom vylodenia sa amerických vojsk pri La Palli-
ce, neďaleko La Rochelle a od novembra 1917 do konca roka 1919 so
sebou dotrepali 800 000 ton materiálu, vrátane 175 000 koní
a mulíc. V dôsledku americkej invázie vzrástla výroba cognacu.

Rok 1919 už predznačoval návrat k predvojnovej úrovni pro-
dukcie, keď sa jej výkonnosť zastavila na čísle 117 000 hektolitrov 

Počas prvej svetovej vojny zahynul každý štvrtý farmár
z oblasti Charente.

Aj keď po vojne obchod s cognacom profitoval, objavil sa nový
problém, keď boli začiatkom roku 1920 následkom prohibície uzavre-
té americké trhy. Protialkoholová nálada sa stupňovala a štát za štá-
tom  postupne uzákonili zákaz predaja alkoholu. Celý trh s cogna-
com v Amerike sa uzavrel.

Obchodníci však o svoje zisky nechceli prísť a vymýšľali rôzne
spôsoby ako obísť túto bariéru. Nahromadili zásoby na Bermudách,
odkiaľ ich prevážali na lodiach k východnému pobrežiu Ameriky. Lode
zakotvili tri kilometre od amerických teritoriálnych vôd, kde sa
cognac a iné nápoje prekladali na malé lode, ktoré smerovali na
pobrežie. Zisk z predaja pašovaného alkoholu dosahoval až 700%.

Európske trhy s cognacom sa medzitým zrútili. Nemecko zvy-
šovalo dovozné clo z dôvodov vysokých nákladov na vojnu. V nesko-
rých 20-tych rokoch minulého storočia sa dovoz cognacu do Nemec-

ka takmer úplne zastavil. Predaju cognacu v Nemecku úplne samo-
zrejme nepomohla ani domáca propaganda vyzývajúca obyvateľov,
aby uprednostnili nemecký cognac pred francúzskym. To zalarmovalo
obchodníkov z oblasti Cognac, ktorí protestovali proti Nemecku, aby
podľa Versaillských dohôd z roku 1919 rešpektovalo francúzsky ape-
lačný systém a prestalo obchodovať s produktami ako bol Kognak.

V roku 1920 bol export cognacu do Nemecka 50 000 hektolit-
rov, do roku 1924 sa toto množstvo zredukovalo na polovicu
a v roku 1930 kleslo až na nulu.

Vysoké dovozné poplatky a protekcionistický režim taktiež
ovplyvnil vývoz cognacu do vojnou zmietanej Veľkej Británie. Dovoz
francúzskej eau-de-vie do Británie začiatkom 20-tych rokov výrazne
klesol. Neskôr sa síce na chvíľu stabilizoval, ale následne klesal až do
roku 1929. Nasledovné údaje o tom hovoria jasnou rečou: v roku
1900 bola priemerná spotreba dovezeného  alkoholu na jedného
Brita okolo pol litra na rok a v roku 1924 to bola už len desatinka
z tohto množstva!

Francúzsko sa medzitým rozhodlo obnoviť vojnou zničené hos-
podárstvo, mestá a továrne. Krajinu trápili dlhy a schodok v rozpočte
znižoval cenu franku. Výrobcov cognacu postihol ďalší úder – v záuj-
me vyrovnania schodku Francúzsko zvýšilo spotrebné dane. Kým
priemysel sa pomaly spamätával, cognac mal neustále problémy.
Sklárne na severe krajiny boli zničené a údolie Charente zápasilo
s akútnym nedostatkom fliaš. Mnoho obchodníkov s cognacom
zbankrotovalo.

Devalvácia franku v roku 1926 výrazne pomohla exportu
cognacu do Južnej Ameriky, najmä do Argentíny, Venezuely, Kolum-
bie a Mexika. Cognac sa začal taktiež ľahšie presadzovať vo francúz-
skych kolóniách, najmä v Indočíne.

Oživenie netrvalo dlho, nakoľko po devalvácii britskej libry
v roku 1931 a amerického dolára v roku 1933 bolo Francúzsko tam,
kde pred rokom 1926. Produkcia alkoholu spadla zo 117 000 hekto-
litrov v roku 1930 až na 68 000 hektolitrov v roku 1934. Mnoho
viníc bolo zlikvidovaných, pretože produkovali oveľa viac vína, ako
spoločnosť dokázala skonzumovať.

Navzdory týmto problémom dokončili zákonodarcovia práce
na definovaní Cognac ako oblasti pôvodu – apelácie, na ktorej
mimochodom začali pracovať už v roku 1909. Podľa dekrétu z roku
1936 je oblasť Cognac oficiálne definovaná ako Appelation d´Origne
Controlée. O dva roky neskôr bola definovaná mapa oblasti Cognac,



keď úrady vydali oficiálne apelácie pre jednot-
livé produkčné oblasti pomenované Grande
Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins
Bois a Bons Bois.

Dekrét z roku 1938 vytvoril nové apelá-
cie, ktoré neboli založené na teritoriálnom
princípe. Bola definovaná apelácie Fine Cham-
pagne pre zmes cognacu z oblastí Grande
Champagne a Petite Champagne, kde obsah
Grande Champagne je aspoň 50%.

Koncom 30-tych rokov čelil cognac stú-
pajúcej spotrebe whisky a počínal si dobre.
Dokázal čeliť tomuto tlaku hlavne posilnením
vývozu do Švédska, ktoré vo veľkom cognac
nakupovalo. Začalo byť viac ako jasné, že
vojna v Európe sa čoskoro začne.

Vojna vypukla a na juh Francúzska sme-
rovali stotisíce utečencov zo severu Francúzska
a z Belgicka. Francúzska vláda taktiež utiekla
z Paríža cez Cognac do mesta Vichy.

Koncom júna prelomili Nemci odpor
a donútili Francúzsko podpísať prímerie. Oku-
povaná zóna tvorila dve tretiny oblasti
Cognac. Nemci po obsadení územia okamžite
ovládli trh s cognacom. Uzavreli ho a začali
zhromažďovať zásoby.

Na rad prichádza veľkolepá ironická
sága druhej svetovej vojny v oblasti Cognac,
o ktorej bude reč na inom mieste Testum News
resp. v inom vydaní.



Cognac and its history are a stable part of the his-
tory of France, also other countries, in which it found
its way since its establishment, throughout centuries.
We Offer you now several interesting facts, which can
be divided into little chapters:

Did you know, that …

Year 1914 was extremely good for the vineyard crop, although
the whole Europe was about to enter one of the darkest moments of
killing in the human history. The Cognac region produced more than
150 000 hectoliters pure alcohol, or in other words, 54 million bot-
tles.

Year 1915 quoted other record, the lowest production within
last years after Phylloxere – 38 000 hectoliters, what is equivalent
approximately to 14 million bottles.

Year 1917 was the year of the American army landing near La
Pallice, not far from La Rochelle, and since November 1917 till the
end of 1919 they brought over 800 000 tons of material, including
175 000 horses and mules. As the result of the American invasion,
the production in Cognac grew.

Year 1919 indicated come back to the pre-war production,
when its capacity stopped at the number of 117 000 hectoliters.

During first world war every fourth farmer from the Charente
region died.

Although the Cognac business was profitable after the war,
new problem occurred, when in 1920 the American markets were
closed, as a matter affect of the prohibition. The anti-alcohol mood
has raised and the state step by step prohibited selling the alcohol.

The whole Cognac market with USA was closed.

The businessmen were not willing to lose their incomes and so
they were coming up with several ideas how to avoid this barrier.
They collected stocks on Bermudas, from where they were transport-
ed to the eastern coast of America. The boats would snub 3 kilome-
ters from the American territorial waters, where cognac and other
drinks were overloaded on small ships, which headed to the coast.
The revenue from the contraband increased to 700 %.

The European Cognac markets meanwhile collapsed. Germany
increased the income customs due to high war costs. In late twenties
last century has the cognac import to Germany almost stopped for
good. Of course, the domestic propaganda which appealed inhabi-
tans to prefer German cognac to French, did not help the French
businessmen to increase their sells. This alarmed distillers from
Cognac region, who reclaimed against Germany. According to the
Versailles agreements from year 1919, Germany should respect
French challenge system and stop trade with products such as
Cognac.

In Year 1920 was the Cognac export into Germany over
50 000 hectolitres, till year 1924 thjis amount reduced on half, and
in 1930 on zero.

High import fees and protection system also affected cognac
export towards the war destroyed Great Britain. The French eau-de-
vie import to Britain obviously decreased in the early twenties. Later
was a little stabilized, but kept decreasing until the year 1929. Fol-
lowing facts speak clear language:

In year 1900 was the average one Briton imported alcohol
consumption around half liter per year and in 1924 it was one tenth
of this number!

Meanwhile, France decided to reveal its war destroyed econo-
my, cities and factories. The country was tortured by debts and the
deficit in the budget decreased the value of frank. The cognac pro-
ducers had to face another attack – in the name of balance the
deficit, France decided to increase the excise taxes. While the whole
industry was slowly re-healed, cognac still had to face several prob-
lems. The glass-house in the north of the country were destroyed
and the Charente region had to face the acute absence of bottles.
Many cognac businessmen bankrupted.

The frank depreciation in the year 1926 rapidly helped the
cognac export to the south America, especially Argentina, Venezuela,
Columbia and Mexico. Cognac also began to appear in the French
colonies, mostly Indochina.

The revival did not last long, whereas after the British pound
depreciation in 1931 and American dollar in 1933, France was back
on stage, as it was before year 1926. The alcohol production fell
from more than 117 000 hectoliters in 1930 until 68 000  in 1934.
Many vineyards were destroyed, because they produced much more
wine, than the society could consume.



In defiance these problems the lawmak-
ers ended up their work on defining Cognac as
the region of ancestry – appellation, on which
they started to work in 1909. According to the
decree from 1936 is Cognac officially named
as Appelation d´Origne Controlée. Two years
later was the Cognac region map defined,
when the government offices constituted the
official appellations for individual production
areas, named Grande Champagne, Petite
Champagne, Borderies, Fins Bois a Bons Bois.

The decree from 1938 created new
accentuations, which were not based in the
territorial principle. The Fine Champagne
appellation was defined for the cognac blends
from the Grande Champagne and Petite
Champagne regions, where the Grande Cham-
pagne region is at least 50 %.

In last 30ties cognac had to face the
increased whiskey consumption and coped
with it fairly. Cognac was able to stand this
pressure, mostly encouraged from the
increased export to Sweden, which bought
cognac in big amounts. It was more than
obvious, that war in Europe is about to start.

The war started and thousands of
refugees from the northern France, Belgium
headed to south. Also the French government
ran off from Paris through Cognac to Vichy
city.

At the end of June germans broke the
defence and made France to sign up the
agreement. The occupied region contained
from 2 /3 of the Cognac region. After the
overtaken, gemans immediately controlled the
cognac market. The closed it and started to
collect the stocks.

Now is the place for the great ironic
saga of the second world war in the Cognac
region, which will be taken in other part of
Testum News resp. other number.



V poslednom vydaní spravodaja sme priniesli obrazovú repor-
táž a informáciu z predstavenia priestorov Cognac Clubu v Bratislave 
na Panskej 7. Už vtedy, na konci marca, zazneli mimoriadne pozitívne 
ohlasy pozvaných hostí, z ktorých mnohí sú už dnes členovia klubu 
a všetkých sme ubezpečili, že pripravíme spoločné stretnutia venované 
cognacu, champagne a iným pôžitkom. Neuplynul  dlhý čas od vôbec 
prvej prezentácie champagne a cognac, a do Bratislavy mierila ďalšia 
návšteva z Cognacu. Mélanie Tesseron.

I keď ju všetci očakávali zo západu, nestalo sa tak. Cognac 
Tesseron prišla predstaviť najmladšia členka rodiny, ktorá do Bratislavy 
cestovala z východu republiky, kde prezentovala svoje výrobky v mater-
skej agentúre Testum Košice.

Na inom mieste spravodaja môžete nájsť reportáž z náv-
števy Mélanie v Košiciach, ktorú končíme v neskorých večerných 
hodinách, keď dnes sa mení na zajtra. Na presun do Bratislavy sme 
zvolili tzv. hornú cestu, ktorá je pre cudzinca, dychtivého po po-
znaní cudzích krajín, zaujímavejšia. Úvodná diskusia sa niesla vo 
vyhodnotení predchádzajúceho večera a udojmená Mélanie bola 
zvedavá, aké prekvapenie ju čaká v Bratislave. V jeho očakávaní 
a pod vplyvom únavy z predchádzajúcich dní sa pohodlne uvelebila 
a za chvíľku už driemala. Striedavo v stave bdenia a spánku zvládla 
cestu do hlavného mesta a úplné prebudenie u nej nastalo, keď sme 
po niekoľkohodinovej ceste v počasí menom blbec, dorazili k hotelu 
v centre Bratislavy. 

 

        
       

            



V clube medzitým vrcholili prípravy na večerné predstavenie 
a potešiteľné je, že sa podarilo nájsť úpravu miestnosti umožňujúcu 
prezentáciu pre všetkých prítomných na jednom mieste. Na malé sku-
pinky čakali elegantne prestreté stolíky s dostatkom miesta na odklada-
nie degustovaných cognacov a neskoršie porovnanie ich kvalít.

Mélanie sme boli vyzdvihnúť krátko pred začiatkom akcie a i keď 
sa po Košiciach zdalo, že už ju nič neprekvapí, mýlili sme sa. Cognac Club 
ju uchvátil od prvého momentu a povzbudil do fundovaného výkladu 
o kolekcii Cognac Tesseron.  Začali sme najmladším zástupcom – Domaine 
Saint Surin. Pekný, svieži cognac pochádzajúci z oblasti Petite Champag-
ne. Usadlosť tam stojaca i vinice sú majetkom otca mladej dámy, ktorá 
tento nápoj ponúkla ako prvý. Vinice v Saint Surin sú zvláštne najmä tým, 
že na 14 hektároch tu môžete nájsť všetky tri dominantné odrody vini-

ča,ktoré podľa francúzskeho zákona musia tvoriť až 90% vo víne, ktorého 
dvojitou destiláciou a zretím vzniká cognac. Ugni Blanc, Folle Blanche 
a Colombard sú touto základňou. Prvá menovaná je dnes najrozšírenejšia, 
ale ostatné dve majú vo finálnej zmesi nezastupiteľné miesto.

Ako sa zdá, nezastupiteľné miesto na našich prezentáciách majú 
ľudia, ktorí sa v hlavnom meste zaujímajú o cognac a veci s tým súvisiace. 
Mnohých spoznáte na priložených záberoch, mnohí zostali zatiaľ skrytí...

Prítomní páni a šarmantné dámy postupne degustovali kolekciu 
Cognac Tesseron, ktorá nesie spoločnú časť názvu pre každý výrobok 
– Lot. Za týmto slovíčkom prichádza číslo označujúce priemerný rok, 
v ktorom boli destilované všetky komponenty finálnej zmesi. Kým Lot 
č.90 sa viac blíži klasickým cognacom, už prvé porovnanie s Domaine 
Saint Surin mnohých presvedčilo, že vo svete cognacu je čo objavovať 

  



a je sa čo učiť. Lot č. 53 sa správal ako sa na zrelého 
päťdesiatnika patrí. Kľudne, vyrovnane, žiadna ag-
resivita. Nádherná vyzretosť zdôraznená pútavým 
výkladom členkou rodiny, ktorá tieto skvosty vyrába 
už viac ako storočie. To treba zažiť.

Vyvrcholenie prvej časti večera bol Lot č. 
29, rodinná pýcha, a buďme úprimný, právom. Zmes 
mimoriadne starých cognacov z Grande Champagne, 
v ktorej má tretinové zastúpenie destilát z roku 1905. 
Predstavte si, ako sa vtedy žilo, čo sa dialo vo svete 
i v Európe a nevdojak pocítite úctu k tomu tekutému 
jantáru vo svojom pohári. Vskutku, cognac starý 70  
a viac rokov sa neobjavuje v spoločnosti len tak.

 



Studený a teplý bufet, podávaný priamo v budove bol príjemným osviežením vydareného veče-
ra. Mélanie sa trochu uvoľnila a trochu s obavami sa hotovala na ďalšiu svoju úlohu. V Košiciach totiž 
podpísala niekoľko desiatok fliaš do súkromných zbierok našich partnerov a nie inak tomu bolo i tu, 
v Bratislave. Záujem o fľašku s podpisom člena rodiny, ktorá dala svojmu výrobku svoje meno, bol ob-
rovský. Nebyť toho, že Mélanie vypísala špeciálny značkovač určený na podpisovanie na sklo, asi si ani 
neoddýchne. Po chvílke viac ako krátkej podpisovanie pokračovalo až bol uspokojený každý záujemca. 
Mélanie žasla nad záujmom v Košiciach, ale pred tým, s čím sa stretla v Bratislave, sa hlboko sklonila. 
Ešte dlho v nej doznievali nádherné dojmy z dvoch večerov, strávených v pre ňu doposiaľ neznámej 
krajine, a jej dvoch mestách. 

Ten dojem bol skutočne silný, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť niekoľko dní po jej návra-
te domov pri osobnom stretnutí s Alfredom Tesseronom, ktorý dnes stojí na čele rodinnej firmy.

Veríme, že onedlho ho osobne u nás privítame.
Dovtedy, dovidenia na ďalšej akcii v Cognac clube v Bratislave na Panskej č. 7.

  



  

Pri nespočetných stretnutiach 
s výrobcami, obchodníkmi, znal-
cami i zberateľmi cognacu som 
si chtiac nechtiac musel osvojiť 
niekoľko slov, ktorých znalosť dá-
va každému adeptovi akýsi základný 
punc gramotnosti. Na začiatok uvádza-
me niektoré výrazy často sa opakujúce 
v súvislosti s cognacom, ktorých použitiu 
sa samozrejme nebudeme brániť ani na 
stránkach Testum News. S niektorými z nich 
sa môžete stretnúť na etiketách mnohých 
výrobcov alebo v rôznych informačných mate-
riáloch. Takže začíname s našou abecedou.

Pozn.: skratka za slovom označuje jazyk z kto-
rého pochádza, v zátvorkách uvádzame správnu 
výslovnosť.

A 
Alambic, fr. (alambik) - špeciálny destilačný prístroj používaný 

v oblasti Cognac na dvojitú destiláciu vína, z ktorého sa potom 

zrením v dubových sudoch stáva cognac

B 
Bons Bois, fr. (bon bua) -jedna zo šiestich produkčných oblastí 

cognacu, dávajúca ľahký, rýchlozrejúci cognac 
Borderies, fr. (borderi) - ďalšia z produkčných oblastí, je najmenšia 

a cognac z nej pochádzajúci sa vyznačuje charakteristickou aró-

mou fialiek

C 
Cru, fr. (kru) - špeciálny výraz používaný na označenie produkčnej 

oblasti. Používa sa i v názve niektorých cognacov - Single cru 

cognac - označuje cognac pochádzajúci len z jednej oblasti 
Cellar master, angl. (celar máster) - pivničný majster, je zodpovedný 

za všetky úkony s cognacom akonáhle sa po destilácii dostane do 

skladov a pivníc. Má na starosti najmä skladovanie cognacu, výber 

cognacov do finálnej zmesi, znižovanie obsahu alkoholu 
Colombard, fr. (kolombár) -jedna z troch hlavných odrôd používa-

ná na výrobu vína, ktorého dvojitou destiláciou a následným 

zrením v dubovom sude vzniká cognac

D 
Domain, fr. (domén) - označuje panstvo, majetok

E 
Eau-de-vie, fr. (o de vi) - výsledok druhej destilácie, ktorý sa po zretí 

v dubovom sude min. 2,5 roka môže nazvať menom cognac. Doslovný 

preklad znamená „živá voda“ alebo „voda života“ 
Evaporácia - odparovanie počas zrenia cognacu v dubových sudoch. 

Cognac stráca časť zo svojho objemu i z obsahu alkoholu. Táto strata 

sa v oblasti Cognac poeticky nazýva Anjelský podiel, t. j. časť zásob 

cognacu, ktorá sa vďaka odparovaniu dostane až k nebeským výškam 

a slúži ako potešenie pre anjelov

F 
Fins Bois, fr. (fan bua) - ďalšia z produkčných oblastí v regióne 

Cognac 
Folle Blanche, fr. (fol blánš) -jedna z troch základných odrôd viniča 

používaná na výrobu vín, ktorého destiláciou a následným zrením 

vzniká cognac 
Fine, fr. (fin) - používa sa na označenie cognacu len z jednej oblasti, 

napr. Fine Borderies. Výnimku tvorí označenie „Fine Champagne“ (fin 

šam-páň), čo je zmes cognacu z Grande Champagne a Petite Champag-

ne, kde obsah Grande Champagne tvorí minimálne 50%



G 
Grande Champagne, fr. (gran šampáň) - produkčná oblasť 

považovaná za najkvalitnejšiu. Na etiketách niektorých 

značiek sa označuje aj výrazom „Premiér Grand Cru“ 

alebo s použitím číslovky „1er Cru“

H 
Humidita - vlhkosť, mimoriadne dôležitý faktor pri zretí 

cognacu. Od vlhkosti vzduchu závisí intenzita evaporácie, doba 

zrenia cognacu a výrazne ovplyvňuje finálnu kvalitu cognacu

CH 
Chateau, fr. (šató) - historické sídlo rodiny vyrábajúcej 

cognac, zámok. Výrobok môže mať označenie Chateau 

vo svojom názve len ak destilácia, zrenie, miešanie a fľaš-

kovanie prebieha na príslušnom Chateau (napr. Chateau 

Fontpinot)

L 
Limousin, fr. (limuzán) - oblasť zalesnená dubovými lesmi. 

Duby z týchto lesov sú zákonom schválené ako vhodné na 

výrobu sudov, ktoré sú určené na zrenie cognacu 
Labutí krk - časť destilačného prístroja, úzke potrubie 

ktorým z bojlera prechádzajú výpary do chladiaceho tanku

M 
Maison, fr. (mezón) - dom, vo význame domov, sídlo vý-

robcu cognacu. Používa sa v spojení s konkrétnym menom 

resp. značkou cognacu (napr. Maison Menuet)

N 
Négociants, fr. (negosiáns) - veľkoobchodníci s cognacom 

na území Cognac. Kupujú hotové výrobky alebo ešte ne-

dozretý cognac a tento finalizujú vo vlastných pivniciach. 

Mnohí z nich majú dlhoročných a kvalitných dodávateľov 

a produkujú excelentný cognac (napr. Delamain)

K 
Kupáž - postupné spájanie sa jednotlivých cognacov 

použitých na výrobu zmesi. Prebieha spravidla niekoľko 

mesiacov až dva roky vo veľkých dubových nádobách 

P 
Paradis, fr. (paradi) - raj, je to zvláštny sklad na najstaršie 

zásoby cognacu v každom dome cognacu. Je oddelený od 

pivníc v ktorých cognac ešte len zreje

R 
Rare, ang. (rér) - označuje staré a vzácne druhy cognacu. 

Je oddelený od pivníc v ktorých cognac ešte len zreje      

 T 
Troncais, fr. (tronséz) - oblasť zalesnená dubovými lesmi. 

Duby z týchto lesov sú zákonom schválené ako vhodné na 

výrobu sudov, ktoré sú určené na zrenie cognacu 
Trés Vielle, fr.  (tré víj) - spojenie používané na označenie 

veľmi starých cognacov

U 
Ugni Blanc, fr. (uni blonk)

V 
Vielle, fr. (víj) - zdôrazňuje vysoký vek vzácneho cognacu. 

Často používané v spojení „Vielle Reserve“ - stará zásoba 
VS, angl. (vé es) - skratka výrazu „Very special“ (very 

spešl) označenie najmladšej kvality cognacu. Zákonom 

stanovený minimálny čas zrenia na označenie VS je 2,5 

roka 
VSOP (vé es ó pé) - ďalšie označenie veku cognacu skrat-

kou. Very Superior Old Pale (veri sjuperiour ould pejl). 

Minimálny vek je 4,5 roka 
Vintage, angl. (vintidž) - používa sa na označenie ročníka 

-Vintage 1973

X 
XO - označenie veku cognacu na etikete alebo v názve. 

Skratka označenia „Extréme Old“. Cognac musí byť min. 

6,5 roka starý. Ak sa o jedná o zmes, tento vek musí 

spĺňať najmladšia súčasť zmesi

  

...alebo,  
aby bolo jasno...



A
Alambic, fr. (alambik) – special distillery machine used in the 

Cognac region for doubled wine distillation, which after ageing in oak 
casks becomes Cognac.

B
Bons Bois, fr. (bon bua) – one of six producers` cognac regions, 

offers light, fast matured cognac
Borderies, fr. (borderi) -  another one from the cognac producers` 

region, the smallest one and cognac from this region is characteristic 
by the violet aroma.

C
Cru, fr. (kru) – special term, used for the region selection. Mostly 

used also in the cognac name – Single cru cognac – means cognac 
made from only one region.

Cellar master, eng. (celar master) – cellar master is responsible for 
all actions taken on cognac, as soon as it appears in storages and cellars 
after distillation. His main responsibilities are the cognac storage, digest 
to the final blend, decreasing the alcohol sense.

Colombard, fr. (kolombar) – one of three main species used for the 
wine production, from which after double distillation and mature pro-
cess in the oak cask, cognac appears.

Coupage, fr. – the sequential assembling of several cognacs used 
for the blend production. Usually takes couple months to 2 years in 
huge oak bins.

D
Domain, fr. (domen) – means domain, property.

E
Eau-de-vie, fr. (o de vi) – the result of second distillation, which 

can be after 2.5 mature process in the oak cask named cognac. The 
word by word translation means “alive water” or the “water of life”

Evaporation – the evaporation during the cognac mature process in 
oak casks. Cognac loses part of its content, as well as the alcohol part. 
This loss is in the cognac region poetically called the Angels` share, 
what means, part of the cognac stocks is due to the evaporation delive-
red to heavens` highs to treat the angels.

F
Fins Bois, fr. (fan bua) – another one from the production regions 

in cognac
Folle Blanche, fr. (fol blans) – one of three basic wine species, used 

for the wine production, from which after distillation and mature pro-
cess appears cognac.

Fine, fr. (fin) – is used for labeling the cognac only from one region. 
F.e. Fine Borderies. The exception is “Fine Champagne”, which is the 
blend of Cognac du Grande Champagne and Petite Champagne, where 
the Grande Champagne part is more than 50 %

 

The cognac alphabet or lets make it clear…
When meeting cognac producers, 

businessmen, experts and collectors, I had to 
learn, whether I wanted it or not, couple words, 
and their knowledge gives every adept this basic 
stamp of literacy. For the beginning, we offer 
you some of the most used terms in connection 
with cognac, and their use, of course, will not 
be forbidden also in Testum News. With some 
of them you can meet on the labels or different 
information brochures.

So, shall we start?
Note: the abbreviation behind the word 

means the original language, where the word 
is from, in brackets we offer the correct 
pronunciation.

 cognac        
a l p h a b e t

The



G
Grande Champagne, fr. (gran sampan) – The producers region, 

considered as the most qualitative. On several brand labels is known as 
“Premier Grand Cru” or using number “1er Cru”

H
Humidity – extraordinary important factor in the cognac mature 

process. From the humidity depends the Evaporation intensity, the length 
of cognac mature process and in decisive way affects the cognac quality.

CH
Chateau, fr. (shato) – the historical Seat of cognac producers` fami-

ly, castle. The product can be named Chateau, only if distillation, matu-
re process, blending process and bottling is being done in the concrete 
Chateau (example Chateau Fontpinot)

L
Limousin, fr. (limuzan) – the region with oak trees all over. Oaks 

from these forests are legally proofed as the right ones for the casks 
production, made for the cognac mature process. 

M
Maisson, fr. (mezon) – house, in the content of cognac homes. Is 

used in connection with the concrete name, resp. cognac brand (ex. 
Maison Menuet)

N
Negotiants, fr. (negocians) – The cognac wholesalers in the cognac 

region. They buy made products, or still not matured cognac and this 
finalize in their own cellars. Most of them have long-term and stapled 
suppliers and produce excellent cognac. (ex. Delamain)

P
Paradis, fr. (paradi) – paradise, is the special storage room for the 

oldest cognac stocks in every cognac house. Is divided from the other 
cellars, where cognac only matures. 

Petit Champagne, fr. (petit sampan)

R
Rare – names the rare and special cognac species

S
Swan neck – part of the distillation machine, tiny pipeline, through 

which are the fumes moving from the boiler to the refridgerator tank.

T
Troncais, fr. (tronsez) - – the region with oak trees all over. Oaks 

from these forests are legally proofed as the right ones for the casks 
production, made for the cognac mature process. 

Tres Vielle, fr. (tre vii) – the connection made to emphasize the age 
of old cognacs.

U
Ugni Blanc, fr. (Uni blonk)

V
Vielle, fr. (vii) – emphasize high special cognac age. Mostly used in 

connection with “Vielle Reserve” – old stocks
VS – “very special” name for the youngest cognac quality. The le-

gible mature time for the VS label is 2.5 year.
VSOP – “very superior old pale” another label for the cognac age by 

abbreviation. The minimum age is 4.5 years.
Vintage – used for the annual volume – Vintage 1973

X
XO – identifying the cognac age on the label or in the name. The 

abbreviation for “Extreme old”. Cognac labeled like this has to be at 
least 6.5 years old, if it is a blend, the youngest part of the blend has to 
be this old.

  

G
Grande Champagne, fr. (gran sampan) – The producers region, 

considered as the most qualitative. On several brand labels is known as 
“Premier Grand Cru” or using number “1er Cru”

R
Rare – names the rare and special cognac species

S
Swan neck – part of the distillation machine, tiny pipeline, through 





ODHALENIE LEGENDY

Jemným potlačením dverí sa dostanete do
domu rodiny Tesseron v Châteauneuf-sur-Charente,
kde objavíte rodinný poklad vo forme kolekcie tých
najlepších cognacov. Vznik tohto pokladu sa datuje
späť do devätnásteho storočia, keď Abel Tesseron
získal panstvo v oblasti Cognac. Tu začal s výrobou
svojej kolekcie vzácnych a neoceniteľných cognacov.
V tejto tradícii pokračoval aj jeho syn Guy a vnuko-
via Gérard a Alfred Tesseronovci, ktorí v súčasnosti
riadia rodinnú firmu.

V oblasti Cognac sa rodina Tesseron preslávila
svojimi legendárnymi zásobami tých najstarších
a najlepších cognacov, známych pod názvom ‘Lots’.
Tieto cognacy sú ponechané na zretie v starých
sudoch uložených v chladných, vlhkých pivniciach
počas rokov, dekád, generácií a niekedy až storočí.
Vznik týchto pivníc sa datuje od trinásteho storočia.

RODINNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Dom cognacu Tesseron bol založený v meste
Cognac. Počas rokov sa tento rodinný podnik rozrás-
tol a vyvinul. Dnes vlastní dve vysoko kvalitné
pozemky s vinicami nachádzajúce sa v oblasti Bor-
deaux, Château Pontet-Canet v Pauillacu a Château

Lafon-Rochet v Saint-Estčphe.

Taktiež vlastní dva pozemky v dvoch najlep-
ších regiónoch oblasti Cognac, Grande Champagne 
a Petite Champagne. Vlnité svahy regiónu Grande
Champagne sa nachádzajú v srdci oblasti Cognac.
Vďaka silne vápenatej pôde sa v regióne Grande
Champagne vyrábajú tie najkvalitnejšie cognacy.
Tieto cognacy sú nazývané “Premier Cru” alebo 
“First Growth”, pretože sú veľmi jemné, s elegantnou
a dlhotrvajúcou chuťou.

Domaine de Saint Surin je menší pozemok
kúpený rodinou Tesseron v roku 1950. Saint Surin sa
nachádza v regióne Petite Champagne, kde je vrch-
ná pôda hustejšia s menším obsahom vápenca. Cha-
rakteristika regiónu Petite Champagne je podobná
Grande Champagne, ale cognac z Petite Champagne
majú menšiu intenzitu a zrejú rýchlejšie.



TRANSFORMÁCIA (PREMENA)

Odrody viniča:
Vo viniciach rodiny Tesseron sa pestu-

jú tri druhy hrozna, Ugni Blanc, Folle Blan-
che a Colombard. Pestovanie týchto druhov
viniča je v oblasti Cognac neobvyklým
javom. Folle Blanche a Colombard už
v oblasti takmer vymizli, pretože sú náročné
na pestovanie, no sú dôležité pre pridanie
ďalšieho rozmeru do finálnej zmesi.

Vinobranie:
Prebieha začiatkom jesene počas

dlhých, teplých a slnečných dní. Hrozno sa
fermentuje, aby z neho vzniklo kyslé víno
s obsahom alkoholu okolo 8%.

Destilácia:
Destilácia prebieha od začiatku vino-

brania až do 31. marca nasledujúceho roku.
Cognac Tesseron je vyrábaný dvojitou desti-
láciou v lesknúcich sa medených destilač-
ných nádobách, ohrievaných holým pla-
meňom. Len “srdce” destilácie je vybrané pre
zretie na cognac.



Zretie:
Studené, tmavé pivnice rodiny Tesseron

vznikli v trinástom storočí, keď slúžili ako kryp-
ta pre miestny kostol. Práve ony sú miestom,
kde je mladá “eau de vie” uložená na  zretie
počas mnohých rokov v starých dubových
sudoch. Tieto sudy sú vyrábané remeselníkmi zo
starých dubov pochádzajúcich z neďalekého
lesa okresu Limousin. Počas zrenia cognac tro-
chu zoxiduje a absorbuje taníny obsiahnuté
v dubovom dreve. Časť z neho sa vyparí, čo sa
nazýva “anjelský podiel”.

UMENIE VYTVÁRANIA ZMESI:

Pivničný majster “maitre de chai“ pozná
vlastnosti každého suda s cognacom, akoby to
boli jeho deti. Každý cognac v týchto sudoch
bude iný, aj keď boli “eaux de vie” destilované
z rovnakých druhov hrozna a v ten istý deň.

Vytváranie zmesi je výborné remeslo,
umenie, ktoré potrebuje tak ako dobrý cognac
mnoho rokov na zdokonaľovanie. Každý z
cognacov Tesseron má veľkú zložitosť a hĺbku.
Pivničný majster “maitre de chai“ vytvára zloži-
tú zmes troch druhov viniča: Ugni Blanc pre
zaokrúhlenie chuti, Folle Blanche pre jemnosť
a Colombard pre silu a hĺbku. Každý sud a druh
viniča prepožičia finálnej zmesi svoje vlastnos-
ti.



I N T E R V I E W


     

 



Dobré ráno Markus, bolo nám poteše-
ním stretnúť sa s vami počas vašej návštevy Ko-
šíc, kde ste prezentovali Cognac Lheraud. Večer 
bol absolútne fantastický. Ale, aký dojem máte 
z toho vy? Čo si myslíte o projekte Testum?

Projekt Testum je absolútne vzrušujúci. 
Po prvé, vytvorili ste ambasádu Cognacu, projekt 
unikátny na celom svete. Podávať informácie 
prostredníctvom magazínu a pomáhať priateľom 
Cognacu v ich získavaní je skvelá myšlienka. 
K dispozícii je veľmi málo informácii o samotnom 
cognacu a vy poskytujete skvelú pomoc projek-
tom Testum. Tiež sa musím priznať, že som bol 
hlboko unesený klubom, ktorý ste založili v Ko-
šiciach. Miesto, kvalita poskytovaného servisu 
a obrovská ponuka Cognacu je ohromujúca.

Vieme, že máte veľmi dobrý vzťah 
s rodinou Lheraud a že ste spolupracovali na 
špeciálnom podujatí v sídle Lheraud koncom 
januára. Môžete nám vysvetliť, čo sa dialo v ro-
dine Lhearud?

Spravili sme našu tradičnú „Assembla-
ge“, čo znamená zmiešanie „bieleho Cognacu“, 
eau de vie de cognac, ktorá obsahuje všetky príchute destilácií a nedozrievala v dube. Práve 
preto je to veľmi elegantný produkt s množstvom vynikajúcich príchutí kvetov a ovocia. Mali 
sme tri skupiny, pričom každá mala jednu zmes, a nakoniec vedúci všetkých skupín rozhodol 
o výslednej zmesi. Tiež sme mali prechádzku distilerkami, skvelé jedlo doplnené výnimočnými 
vínami a cognacmi a našli sme si čas aj na relax pred krbom.

Cognac a sklo – dva subjekty, ktoré ale 
musia byť v symbióze. Lheraud vytvoril sklo špe-
ciálne pre staršie cognacy a váš podpis na jeho 
vzniku je nepopierateľný. Ako prebiehala tá 
procedúra? Ako ste našli ten správny tvar?

Spravili sme pokusy s takmer dvadsia-
timi rozličnými cognacmi od Lherauda a roz-
ličnými tvarmi. Zistili sme, že Cognac, kvôli 
dozrievaniu v dube, sa správa rozlične v skle. 
Okrúhly „balónový“ tvar robí cognac agresívnym 
a ostrým, vôňa je veľmi alkoholická. Práve preto 
sme museli vybrať tvar, aby miesto, v ktorom 
má pohár najširší priemer a kde je alkohol po-
merne silný, bol oddelený od nosa a tzv. „komína 
arómy“. Tvar pripomína tulipány a pri tomto 
špeciálnom tvare môžeme cítiť všetky príchute, 
ale nie alkohol. 

Späť k Testumu. Hlavným cieľom Testu-
mu je vytvoriť Cognac Encklopédiu. Samozrej-
me, vyžaduje si to množstvo práce a pomoc 
skúseného profesionála je vítaná. Vidíte nejakú 
možnosť spolupráce na tejto Encyklopédii?

Veľmi rád by som na Cognac Encyk-
lopédii spolupracoval, musíme to len časovo 
naplánovať, aby som si to zahrnul do svojho 
pracovného programu.

Najlepší someliér sveta 1998
Master of Wine 2003.
Na prvý pohľad mladý, sym-

patický muž, na druhý a prvé 
počutie odborník na víno a des-
tiláty a po lepšom spoznaní 
pochopíte, že máte dočinenia 
s jedným z najlepších odborní-
kov na zemeguli. 

V roku 2003 vo svojich 37 
rokoch zložil náročné skúšky 
a získal titul Master of Wine a je 
vôbec prvým, ktorý je držiteľom 
titulu Najlepší someliér sveta 
a súčasne Master of Wine.

S Markusom sme sa stretli na 
mimoriadne vydarenej prezentá-
cii spoločnosti Cognac Lheraud 
v Košiciach, po ktorej sme mu 
položili pár otázok.

  



Markus del Monego

Worlds` best somelier 1998
Master of Wine 2003.

On the first sight young, 
attractive man, on the second and 
first hearing expert for wine and 
distillers and when you get to know 
him you know, that you are dealing 
with one of the best experts on 
earth.

Markus de Monego.
In year 2003 in his 37 years he 

passed very difficult exams and 
maintained the title Master of Wine 
and he is historically first one, who 
is the holder of title Worlds` best 
sommelier and Master of Wine.

We met Markus on extraordinary 
presentation of Cognac Lheraud in 
Kosice, where we gave him some 
questions.

I N T E RV I E W


     

 



Good morning Markus, it was pleasure for us to meet you during 
your visit in Kosice, where you presented Cognac Lheraud. The evening was 
absolutly fantastic for everybody. But, what impression did you have? What 
do you mean about Testum project?

    The Testum project is absolutely exciting. First of all, you create 
an ambassy for Cognac, a unique project in the world. Giving information 
via the magazine and helping friends of Cognac to get unbiased 
information is a great idea. There is too little information about Cognac 
available and you give a great help to the Cognac people with the Testum 
project. I also have to admit, that I was deeply impressed by the Club 
you launched in Kosice. The location, the quality of service and the huge 
selection of Cognac is marvellous.  

 We know, that you are in very good relationship with 
Lheraud family and you did participate at the very special 
event at Lheraud at the end of January. Can you explain, 
what happened at Lheraud?

We have made our traditional „Assemblage“, which 
means blending, of a „white Cognac“, an eau de vie de Cognac 
which maintains all the flavours from the destillation and has 
not been matured in oak. Therefore it is a very elegant product 
with a lot of fine floral and fruity flavours. We had three 
tables which have all made one blend, afterwards the head 
of tables decided the final blend. We also have had a tour of 
the destilliery, we had wonderful food accompagnied by great 
wines and great Cognacs and we also had some time to relax 
in front of the chimney place or the Bana.

 
 Cognac and glass – two subjects, but they must be in 

symbiosys. Lheraud created glass especially for older cognacs 
and your signature is reasonable on it´s development. Which 
was the procedure? How did you find the „right“ shape? 

We have made trials with almost 20 different Cognacs 
from Lhéraud and with different basic shapes. We found out, 
that Cognac, due to the oak ageing, behaves differently in a 
glass. The round „Ballon“ shape make Cognac agressiv and 
sharp, the smell is very alcoholic. Therefore we have chosen a 
shape, where the largest diameter of the glas, the place, where 
the alcohol is quite strong, is separated from the nose by a so 
called „aroma chimney“. The shape looks tulip like and with 
this special shape we can smell all the flavours, but no alcohol 
on the nose. (My office will send you a picture with the glass.) 

 
 Back to Testum. The main Testum objective is to edit 

Cognac Encyclopaedia. Of, course it is lot of work and any 
participation of a skilled proffessional is welcomed. Do you 
see any possibility to cooperate on i? 

I would be glad to contribute tu the Cognac 
Encyclopaedia, we have just to plan in time, so that I will be 
able to fix it on my shedule.

  





Je to svieži, čistý a energický cognac. Je zná-
zornením atraktívnej kombinácie sily a zložitosti,
ktoré sa naplno prejavia pridaním niekoľkých
kociek ľadu. Pochádza z najlepších viníc oblasti
Grande Champagne, Petite Champagne a Fins
Bois. Naše X.O Selection má unikátny charakter
vďaka dlhému zreniu v dubových sudoch.

Tento cognac je zmesou tých najdokonalej-
ších cognacov Grande Champagne z našich zásob.

Má topázovú farbu. V jeho chuti pocítime
prvky sliviek, fíg a čokolády. Takáto chuť môže
vzniknúť iba vďaka desaťročiam zrenia v dubovom
sude. Je svieža, ocenia ju najmä znalci. Je to
cognac, ktorý sa dostáva na hranicu dokonalosti.

Je to výnimočná zmes vytvorená zo starých

zásob cognacov Grande Champagne, ktoré dosiahli
dokonalosť v starých dubových sudoch. Na nos
pôsobí vôňou kvality, v ktorej sú prvky karameli-
zovaných broskýň, mandlí a sladeného ovocia.

Na jazyk pôsobí neuveriteľne plnou, delikát-
nou chuťou s prvkami orieškov a sušeného ovocia.

Je to okúzľujúce, štrnásť hektárové panstvo.
Tento výnimočný cognac je destilovaný exkluzívne
z hrozien vypestovaných na tomto panstve,
nachádzajúcom sa v okrese Petite Champagne.
Cognac Saint Surin má excelentnú, neuveriteľne
intenzívnu, orieškovo-ovocnú vôňu. Na záver
pocítite vône mokky a ovocného kompótu.



Tento cognac je unikátny klenot
z kolekcie cognacov značky Tesseron. 
Je zmesou našich najstarších
a najvzácnejších cognacov, ktoré boli
s láskou ponechané na zrenie počas
troch generácíí našej rodiny.

Je silný, jemný, s kvetinovým
buketom a ranciom. V jeho chuti 
pocítime aj prvky kakaa a kávy. Tento
tajomný elixír má neuveriteľne dlhú
pachuť a jeho krásna jantárová 
farba odráža jeho pomalé zrenie. 
Je podstatou elegancie.





Vážení Peter a Sadko,

Veľmi pekne Vám ďakujem, že ste 
pozvali mňa a náš rodinný Cognac 
Tesseron, aby sme boli súčasťou va-
šej nádhernej Cognac Embassy s jej 
neuveriteľnou zbierkou a nádherným 
designom. Je to fantastická príležitosť, 
byť tu a už sa teším na Bratislavu. 

Klub predstavuje uvoľnený a so-
fistikovaný domov pre všetkých, ktorí 
vyznávajú jemnosti tak nádherných 
cognacov.

Mélanie Tesseron
15. Jún 2006



          
                  



 



Mélanie tak skutočne pôsobí. Na prvý pohľad útle žieňa, no keď 
sa rozohní, zaplní celý priestor okolo seba. A nielen priestor, ale aj éter. 
Keď sme sa telefonicky dohovárali na presnom termíne jej návštevy 
a scenári počas prezentácie Cognac Tesseron v Košiciach, musel som si 
dať mobil ďalej od ucha, aby mi príval jej slov nevykĺbil krk. Chvalabohu, 
nestalo sa.

Cognac Tesseron nás zaujal už dáv-
nejšie z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol 
ten, že ako samostatné meno, alebo ak chcete, 
značka cognacu sa objavuje len pár rokov. 
A keď hovorím pár, tak je to skutočne len rokov 
toľko, koľko napočítate na prstoch jednej ruky 
a to vám ešte dva zostanú do rezervy. Ďalším 
dôvodom bolo, že i napriek krátkej dobe pre-
daja cognacu pod vlastným menom, sa nám 
dostali do uší kladné referencie o ich kolekcii 
a bez povšimnutia neostala ani zmienka o tom, 
že rodina Tesseron zásobovala už viac ako sto-
ročie najväčšie domy cognacu. Dôvodov viac 
ako dosť. Nemyslíte?

Náš úplne prvý kontakt so značkou 
a ľuďmi stojacimi za ňou, bol pred našou po-
slednou výpravou na Vinexpo do Bordeaux 
pred dvoma rokmi. Podnet prišiel, predstavte 

si, od našich známych, ktorí, vediac že máme hlavy ponorené do 
cognacu, požiadali nás o zabezpečenie konkrétneho výrobku z dielne 
Cognac Tesseron. Návšteva stánku Cognac Tesseron v Bordeaux bola 
poznačená hektickým tempom, ktoré vládne na každej výstave ho-
nosiacej sa prívlastkom najväčšia vo svojom odbore. A takou Vinexpo 

Malá veľká žena
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nesporne je. Veď to poznáte, niet čas na dlhé 
kvákanie o všetkom možnom. Treba udrieť 
hneď na vec a je to! Tak sme udreli a kým 
tento úder doznieval, Mélanie už sedela v lie-
tadle smer metropola cognacu v strednej a vý-
chodnej Európe. Verte - neverte, tak začína 
svet cognacu vnímať Košice a partiu ľudí okolo  
firiem Achat a Testum.  

Najmladšia generácia rodiny Tesseron 
nás chvíľku napínala, keď už všetci cestujúci 
opustili príletovú halku (hľadal som slovo na 
označenie malej haly, ale iné ma nenapadá) 
a až po hodnej chvíli sa objavila, tlačiac batoži-
nový vozík smerom k živému stojanu držiacemu 
poznávací znak – kartónik s menom Cognac 
Tesseron. Nasledovalo štandardné zvítanie, 
obligátne reči o lete, počasí a v mihu sme boli 
v centre mesta. Rýchly ubytovací manéver 
Mélanie zvládla excelentne a už sme sa šinuli 
do agentúry a jej priestorov. Prisámvačku, už 
pomaly neviem ako opisovať ten hikot ľudí 
z Cognac, ktorí zavítajú do Košíc a uvidia to, 
čo nevideli ešte nikde na svete. Mélanie nezo-
stala tejto tradícii nič dlžná a jej hikot nemal 
konca kraja. Na podčiarknutie významu, ktorý rodina pripisuje projektu 
Testum, vytasila písomnú prípravu na večernú prezentáciu. No poviem 
vám, príhovor ako sa patrí. Detaily večernej prezentácie sme prebehli 
bez rušivých momentov, až sme nakoniec sklonili hlavy pred notebo-
okom našej hostky. Nasledoval pre zmenu náš hikot nad fotografiami 
a grafickými podkladmi, ktoré Mélanie prezentovala. Čas letel ako blá-
zon a nakoľko Mélanie vykazovala známky únavy, presunula sa na hotel 
venovať sa oddychu a príprave zovňajšku na večer.

My sme takisto zmenili odevné zvršky a zakrátko nás privítal 
prevádzkový náčelník každej akcie v agentúre, Martin Beňo a tradične 
zahlásil – sme pripravení. Hotovo.

O chvíľu sa začali trúsiť prví partneri, ktorí absolvovali tradič-
ný úvodný pozdrav s Mélanie, foto pri tej istej príležitosti a ponor do 
priestoru, kde sme sa voľne tmolili do príchodu pozvaných  hostí. Večer 
môže začať, privítajte Cognac Tesseron a jeho reprezentantku – Mélanie 
Tesseron. A ako ináč – kvietkom. Kytička si našla miesto v dosahu mladej 

dámy a potom ste to mali vidieť... Rapotala svojou perfektnou anglič-
tinou, až sa miestami zabudla zastaviť, aby dala priestor na preklad. 
Zastavím sa pri jej angličtine, ponevač, tá je u mnohých predstaviteľov 
firiem z Cognacu nie najsilnejšou stránkou. Mélanie je ale z iného cesta. 
Zamiesil ju totiž francúzsky papá, monsieur Tesseron s anglickou lady 
a ich výsledok strávil väčšinu života v Londýne. Znalosť ostrovného 
jazyka to, ako ináč, potvrdzovala. Francúzsky koreň sa však ujal i v jej 
rečových bunkách a  Mélanie rovnako dobre a hlavne rýchlo melie aj 
francúzsky.

No ale poďme nazad k prezentácii. Takže, milá dvojjazyčnica 
začala stručnou históriou rodiny Tesseron, kde je zaujímavý moment 
ten, že osnovateľ rodinnej firmy bol v prvom rade zberateľ. Zbieral 
umenie a keďže cognac je umenie tiež, brázdil po oblasti a skupoval 
najlepší cognac priamo v pivniciach alebo na dražbách. To viete, z času 
na čas sa niekomu nedarí príliš dobre, potrebuje nejakú tu likviditu, tak 
šup, s pár súdkami na dražbu. Monsieur Tesseron tak položil základy, 
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na ktorých jeho syn postavil druhú najväč-
šiu zbierku veľmi starých cognacov v celom 
regióne. Väčšiu má len jediná firma, ktorá 
je dominantným hráčom vo svete cognacu. 
Neuvedieme jej celé meno, ale prezradíme, 
že začína na H. Pochopiteľne, na vytvorenie 
zbierky bolo potrebné mať príjem, ktorý rodi-
ne plynul z predaja vlastnej produkcie veľkým 
domom. No a predstavte si, že až po viac ako 
sto rokoch, čo Tesseronovci boli takpovediac 
v anonymite, vyšli z ulity a predstavili svoju 
kolekciu.

Cognac Tesseron. Zaujímavý koncept 
tým, že svoju kolekciu pomenoval v zákla-
de slovíčkom LOT a číslom. Na vysvetlenie 
uvedieme, že Lot a číslo za ním v podstate 
označuje zmes cognacu, ktorého súčasti boli 
destilované okolo roku uvedeného na etikete. 
Takže keď povieme Lot č. 53, každému by 
malo byť jasné, že sa jedná o zmes, ktorá je 
zložená z destilátov, ktoré opustili alambic 
okolo roku 1953. Keď pred niekoľkými rokmi 
rodina zvažovala ako nazvať svoju kolekciu, 
chceli zvoliť označenie doposiaľ v cognacu 
nepoužité. Zvíťazil LOT, ale stále tomu ešte 
niečo chýbalo. Až sa bližšie nemenovaný 
Tesseron pri ceste po svete nezamotal do duty 
free shopu s kozmetikou. Tu mu od ostrého 
slnka v kraji Cognac a Bordeaux prižmúrený 
zrak padol na legendárny Chanel No. 5 a bolo 
to. Tak sa zrodilo označenie Lot a číslo.

Tak sme my teda lietali s tými lota-
mi celý večer v sprievode Mélanie. Na prvý 
pohľad možno ničím výnimočné fľaše, ale 
obsah prekvapil. Teda, prvý z degustovaných 
by rozšíril zrak aj japončíkovi. Domaine Saint 
Surine, to je to meno vinice v Petite Cham-
pagne, kde sa rodí Ugni Blanc, Folle Blanche 
i Colombard. Táto trojkombinácia odrôd je 
dnes v Cognacu mimoriadne zriedkavá. Saint 
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Surin prekvapil mimoriadne sviežou, ovocnou chuťou a mnohí naši 
priatelia ho označili za jedno z najväčších prekvapení tohtoročných 
prezentácií v agentúre. Pokračovali sme prvým z kolekcie lotov – Lot 
90. Táto zmes cognacu z troch oblastí – Grande Champagne, Petite 
Champagne a Fins Bois má okolo 15 rôčkov a vôbec ho neurazíte, ak si 
ho vychutnáte s pár kockami ľadu. Je to dobrá priprava na Loty, ktoré 
čakajú na vás. Lot č.76. je ďalším v poradí a je úplne odlišný od svojich 
predchodcov. Kým deväťdesiatka bola zmes z troch oblastí, Lot 76 je 
výhradne z Grande Champagne. V nose vás pošteklia tóny broskýň 
a mandlí a jazyk odhalí oriešok a sušené ovocie.

Nemožno nespomenúť, že Mélanie i keď najmladšia z rodiny 
a najkratšie pôsobiaca v rodinnom biznise, je pravdepodobne najvzdela-
nejšou jej členkou. V čase svojej návštevy v Košiciach i v Bratislave totiž 
bola v období tesne pred odovzdaním záverečnej práce na špeciálnej 
univerzite so študijnými odbormi víno a destiláty.  

Poďme ale k ďalšiemu lotovi. Lot č.53 predstavuje akoby inú, 
ďalšiu generáciu v rodine Tesseron. Je to čistá Grande Champagne, zmes 
toho najlepšieho zo zásob, ktoré kupoval alebo destiloval starý otec 
súčasnej generácie. Mimochodom, odstup medzi číslami, uvedenými za 
označením Lot, je odstup jednej generácie, čo nie je náhoda, ale zámer. 
Každá generácia u Tesserona má svoj cognac. A na svoje si prídu i se-
demdesiatnici. 

Lot č. 29 s prívlastkom „Exception“ poteší bunku čuchovú, ná-
sledne chuťovú a oba vnemy prinútia bunku mozgovú zamyslieť sa nad 
cognacom a uznať umenie jeho tvorcov. Inak tomu nebolo ani v našom 
prípade, i keď ruku na srdce, tá 29-ka potrebuje svoj čas, aby sa otvo-
rila a odhalila svoju krásu naplno. Tak sa to totiž patrí pri zmesi veľmi 
starých cognacov z Grande Champagne. Vzhľadom na skladovú zásobu 
v pivniciach Tesseron neprekvapí, že plnú tretinu v zmesi Lot č. 29 obsa-
dil cognac z roku 1905. Neveríte? Aj my sme trochu pochybovali, ale len 
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do chvíle, kým sme na vlastné oči nevideli zásobu 
pochádzajúcu z uvedeného roku. Úžasné.

Veruže, úžas striedal úžas a v nás hlad ozval 
sa už zas. Tak sme ho operatívne zahnali a i keď sa 
Mélanie počas večere usmievala v dom není, že to 
hlavné má za sebou, mýlila sa dievčička. 

Vo vzornom zástupe na ňu čakalo niekoľko 
desiatok fľiaš nesúcich meno, ktoré prišla repre-
zentovať a pre ktoré pracuje. Čiže ju čakala práca, 
ktorá spočiatku vyvoláva na tvárach našich priateľov 
z cognacu ľahký úsmev. Ale len spočiatku. Neskôr 
sa ľahký úsmev mení na čoraz ťažší, až končí niekde 
na hranici kŕča. A kŕčik, koťuha to nepríjemná, skriví 
i rúčku Mélanie.  Priatelia, veď tá úbohá stvora pod-
písala pomaly takmer stovku fliaš a to mala za sebou 
skorý ranný let Bordeaux – Strassbourg, Strassbourg 
– Viedeň a Viedeň – Košice a odvtedy sme jej takmer 
nedali vydýchnuť. No, ale tak ako vinič húževnatý, 
držala sa táto zmes francúzskej a anglickej krvi. 
Veď koho z Cognacu by neprešla únava a nepote-
šil pohľad na nadšených zberateľov zo Slovenska 
pod krídlami agentúry Testum, hrdiacich sa ďalšími 
peknými exemplármi do svojich už dnes skutočne 
úctyhodných zbierok.

Večer sa dostával do finálnej fázy a k tej 
nevyhnutne patrí zápis do kroniky. Mélanie nebola 
výnimkou a po krátkom uvažovaní jej rúčka začala 
lietať po čistej stránke v kronike. Bolo to milé a pek-
né stretnutie. Podľa zápisu v kronike nielen pre nás 
a našich partnerov v agentúre. 

Vďaka Mélanie, čoskoro dovidenia v Cogna-
cu. Čo to trepem, veď ráno ideme do Bratislavy. 

Tak, dovidenia v Bratislave.
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Cognac bez kvalitného suda by 
nebol cognacom, tak ako sud 

by nebol dobrým sudom bez kvalit ného 
dreva. Tak sa trochu popre chádzajme po 
dubovom lese a povedzme si niečo viac 
o tomto základnom kroku na ceste ku 
kva litnému cognacu. Spoločníkom nám 
bude človek, ktorý francúzskemu dubu 
zasvätil dlhé roky svojho živo ta. Z tieňa 
starých dubov sa k nám blíži monsieur 
Michael Bonhomme. Jeho špecializáciou 
je dohľad nad pestovaním a výberom du-
bov špe ciálne určených na výrobu sudov 
pre cognac.

Ideálny čas na obhliadku dubov 
je obdobie po skončení obe-

račiek. Je prekvapujúce, ako prirodzene 
dokonalé sú duby, ktoré rastú takmer 
bez zásahu človeka. Takmer bez zásahu 
znamená, že počas voľného rastu sa len 
z času na čas orezávajú v nevyhnutnej 
miere. To je všetko. Michael tu pozná 
každý strom a je úžasné sle dovať ho pri 
prechádzke jeho dubovým kráľovstvom, 
o ktorom s prirodzeným zápalom dokáže 
rozprávať dlhé hodiny.

Duby sa rozdeľujú na dva hlav-
né druhy: Quercus peduncu-

lata a Quercus sessiliflora (Sessile). Prvý 
z druhov - Pedunculata, sa vyprofiloval na 

najrozšírenejšie pestovaný druh vo Fran-
cúzsku. Má rozložité vetvy, drsnú, hlboko 
vrúbkovanú kôru a podlhovasté žalude. 
Na rozdiel od týchto typických znakov, 
je druh Sessile vyšší, rovnejší, s hladkou 
kôrou a guľatými žaluďmi. V zmiešaných 
lesoch tvoria duby Sessile len asi 15% 
porastu a po necelých 15 minútach pre-
chádzky s Michaelom oba druhy ľahko 
identifikuje aj nový návštev ník lesa.

Duby Pedunculata sú veľmi 
obľúbené u výrobcov sudov 

pre cognac, pretože majú širokú textú-
ru od 3 do 4 milimetrov. Toto výrazne 
pórovité drevo umožňuje ľahký pre chod 
vzduchu cez steny suda a tým mení eau-
-de-vie na nápoj, ktorý každý 
tak miluje. Súčasne je bohatý na 
tanín, ktorý v hojných dávkach 
odovzdáva nápoju a dodáva mu 
typickú dymovo-červenú farbu 
a vanilkovú príchuť.

Na rozdiel od Pe-
dunculata, Sessile 

sa taktiež používa na zretie 
cognacu, ale iba ak je poža-
dovaná tenká textúra - len 1 
milimeter. Toto drevo uvoľňuje 
menej tanínu do nápoja, ktorý 
tak získava jantárovú farbu 

s príchuťou klinčekov a kokosu. Jednotlivé 
domy cognacu si vyberajú druh duba pre 
svoje sudy v závislosti od výslednej chuti, 
ktorú chcú dosiahnuť podľa želaní svojich 
zákazníkov.

Michael kupuje stromy už 
takmer 30 rokov. Spočiatku 

ich dodával pre potreby píly v strednom 
Francúzsku, ale posledných osem rokov je 
dodávateľom duba pre firmu Tarransaud, 
lídra vo výrobe sudov pre oblasť Cognac. 
Nájdenie toho správneho dreva začína 
nakupovaním. Bonhomme obdrží katalógy 
od štátnej lesníc kej služby, podrobne si 
preštuduje všetky stromy určené na predaj 
a následne sa vypraví osobne sa zoznámiť 

 



                 

s vybratými kandidátmi na sťatie. Priamo 
v lese sleduje ich konáre, vady kôry, meria 
ich a na záver vyberá tie najvhodnejšie pre 
výrobu sudov. Michael kráča dlhé hodiny po 
lese a snaží sa nájsť ideálne stromy s rov-
nou kôrou a rovnobežným jadrom. Drvivá 
väčši na sudov na cognac potrebuje dub 
Pedunculate, ktorý je asi 12 metrov vysoký 
a ktorého kmeň má priemer aspoň 50 cm. 
Tieto parametre spĺňa strom, ktorý má okolo 
125 rokov. Men šina sudov na cognac sa 
vyrába z duba Sessile vysokého 25 metrov, 
s priemerom aspoň 50 cm. Verte -never-
te, takýto strom dorastá zhruba za 200 
rokov. Kmeň takéhoto duba sa rozdelí na 
dve polovice. Spodná (nazývaná „grumes“), 
jediná vhod ná na výrobu sudov na cognac, 
sa naštiepa na rovné diely, z kto rých budú 
neskôr dlahy suda a druhá sa použije na iné 
účely. Bonhomme sa tmolí po lese vyzbroje-
ný vreckovým počítačom, počíta množstvo 
dreva, ktoré potrebuje nakúpiť a v deň auk-
cie dubov robí ponuky na konkrétne stromy, 
pričom čelí ponúkam davu ďalších obchod-
níkov s drevom.

Okamihom kúpy dreva sa začína 
spolupráca s výrobcom sudov a je 

prirodzené, že Michael je v priateľskom kon-
takte s Alainom Dellierom, ktorý dohliada na 
výrobu sudov u firmy Tarransaud v mestečku 
Merpins, len na skok od mesta Cognac.

Sem dorazia nahrubo naštiepané 
dlahy tzv. „merrains“, ktoré sa 

štiepajú z „grumes“ (spodná časť duba), vy-
braté Michaelom. Takže „merrains“ sú po-
nechané na vonkajšom priestranstve v okolí 
továrne počas 2-3 rokov, aby sa prirodzeným 
vysychaním zbavili horkastého tanínu. Keď 
sú „merrains“ pripravené na ďalšie spraco-
vanie, postupne sa orezávajú až do finálnej 
podoby dlahy na sud, tzv. „doulles“. Násled-

ne sa starostlivo odmerané dlahy „doulles“ 
zoradia tak, aby vytvorili úhľadný prvotvar 
budúceho suda. Na jeden 350 litrový sud 
treba približne 30 až 37 dláh, ktoré sa po 
zoradení vložia do železnej obruče a postup-
ným zahrievaním nad ohňom zmäknú natoľ-
ko, že sa ďalšia železná obruč dá upevniť i na 
druhý koniec skupiny dláh. Takýto polotovar 
sa následne ako celok zvnútra vypáli nad 
otvoreným ohňom a po tejto skúške ohňom 
a upevnení vrchnej a spodnej časti prechá-
dza skúškou vodou. Napĺňanie suda striedavo 
horúcou a studenou vodou je dlhými rokmi 
overený spôsob skúšky jeho tesnosti.

Alain Dellier si nevie svoj život 
predstaviť bez vône čerstvého 

i vypáleného dreva a vďaka ľuďom ako je 
on sa neustále uchováva pôvodný spôsob 
výroby sudov pre cognac i pre víno. Ten však 
pred pokladá, že najskôr necháme prírode 
dostatočný čas na tichú sta rostlivosť o rast 
majestátnych dubov po viac ako storočie. 
Bez tejto mágie odohrávajúcej sa v tichu 
dubového lesa by nebolo možné pokračo-
vanie zázraku, na konci ktorého si môžeme 
vychutnať svoj dúšok cognacu so všetkými 
jeho nádhernými arómami a chuťami.

  



 
          

Cognac would not be cognac 
without proper barrell, just like barrel 
would not be good barrel without proper 
wood. Lets walk in the oak-tree woods 
and talk about this basic step on the way 
to vintage cognac. Partner on our journey 
will be a man, who dedicated many years 
to the french oak-trees. From the old oak-
-trees shadow, please welcome,  monsieur 
Michael Bonhomme. His specialization is 
the attendance after the raise and digest of 
oak-trees specialized for the cognac barrel 
production.

The ideal timing for the oak-trees 
reconnoitre is just after the collection. It 
is surprising, how naturally perfect are 
those oak-trees, which are raised almost 
without the human intervention. The mi-
nimum human intervention is made only 
time to time, when the trees are pruned 
in the necessary way. That is all. Michael 
knows every single tree in here and it is 
amazing watching him walking in his oak-
-tree kingdom, where he can talk hours and 
hours with natural enthusiasm.

Oak-trees are divided into two 
different lines: Quercus pedunculata and 
Quercus sessiliflora (Sessile). The first one, 
Pedunculata, has become the most widen in 
France. It has wide limbs, abrasive, deeply 
scored bark and ablong masts. Unlike these 
attributes, the Sessile kind is higher, strai-
ghter, with soft bark a round masts. In the 
mixed woods, the Sessile oak-trees com-

pose only about 15 % of all and after 15 
min walk with Michael is also an accidental 
visitor able to differ these two kinds.

The oak-trees Pedunculata are very 
favorite in the cognac producers because 
of the wild, 3 to 4 milimetres texture. This 
expressive cellular wood allows soft air 
flow through the sheets and causes the 
change of eau-de-vie into a drink so belo-
ved by everyone. Contemporary is reach on 
tannin, which gives the drink the typical 
smoke-red color and vanilla flavour.

Unlike Pedunculata, Sessile is also 
used for the cognac ripen, but only if the 
texture is 1 milimetre wide. This wood re-
leases less tanin into the drink, which gets 
from it the amber color with soft taste of 
clove and coconut. The houses of cognac 
pick the oak-tree wood according to the 
final taste they wish to present their custo-
mers.

Michael buys trees for more than 
30 years. From the beginning he delivered 
wood to the middle French saw-mil, but in 
last 8 years is the oak-tree deliver for the 
firm Tarransaud, leader in the barrel pro-
ducer for the Cognac region. The search of 
the right wood begins in shopping. Bon-
homme receives catalogues from the state 
wood service, precisely studies all trees 
assigned for sale and then goes and visits 
the picked candidates for decollation. On 
the spot, in the forest, he observes their 

limbs, bark failures, counts them and at 
the end picks the most suitable ones for 
the barrel production. Michael walks in 
the forest for hours and tries to find the 
ideal trees, with straight bark and paral-
lel core. Most of the cognac barrels need 
the Pedunculate wood, which is about 12 
meters high, and its base has at least 50 
cm. These parameters has a tree, that is 
over 125 years old. Minority of the cognac 
barrels is made from the Sessile oak-tree, 
25 m high, base average at least 50 cm. 
Believe it or not, this tree grows approxi-
mately 200 years. The base of this oak-tree 
is divided in two halves. The bottom one 
(called “grumes”), the only one suitable for 
the cognac barrel production, is laminated 
into straight parts, which are used for the 
barrel splints and the other one is used 
for other purposes. Bonhomme is walking 
around the wood with his personal com-
puter, counts the amount of wood he ne-
eds to buy and on the auction day makes 
offers for the specific trees, dealing with 
the other wood-businessmen offers.

The moment of purchasing the 
wood is the moment, when the cooperation 
between him and the barrel producer be-
gins, and is more than natural, that Michael 
is in friendly relationship with Alain Dellier, 
head master in Tarransaud in the village 
Merpins, not far from the Cognac city.

This is the place, where laminated 
splints, called “merrains” are delivered. 

 



They are made from “grumes”, the bottom 
part of the base, chosen by Michael. So 
“merrains” are left outside in the factory 
area within 2-3 years, to lose the bitter 
principle from the wood in the natural 
way. When “merrains” are ready for next 
manipulation, the splints are consecutively 
trimmed into the barrel, also called “do-
ulles”. Next step is to line up the precisely 
counted splints “doulles” so they would 
create the first look of the barrel. For one 
350 liter barrel is about 30 – 37 splints 
needed, which are lined up and fixed in 
the iron binding and after consecutive 
warming above the open fire mellowed, so 
another iron binding can be placed. This 
half-finished product is consistently bur-
ned out from inside above the open fire 
and after this is being tested with water. 
Filling the barrel alternately with hot and 
cold water is a long year verified testing 
procedure.

Alain Dellier  can not imagine his 
life without the smell of fresh and burned 
out wood and thanks to people like him, is 
the original way of producing the cognac 
barrels still alive. This suppose, that we 
will let the nature take care of slow and 
quiet grow of oak-trees for more then a 
century. Without this magic happening 
in the silence of oak-tree woods it would 
be impossible to continue in the magical 
process, on which end we can savour our 
draught of cognac with all its wonderful 
aromas and tastes.
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Drahý Audoin, už je to nejaký čas, čo sme sa stretli vo Fran-
cúzsku. Je mi potešením privítať vás v Košiciach. Čo očakávate od 
tejto návštevy?

S pobavením spomínam na naše prvé stretnutie v Chateau de 
Plassac neďaleko Cognacu v 2003.

Prišli ste v nedeľu, práve keď som mal každoročné stretnutie 
s rodinou. Myslím že som mal v tom čase približne 25 ľudí v mojej 
rezidencii v chateau a nemohol som vás privítať tak, ako by som si 
želal. Vy ste boli takí láskaví a návštívili ma o dva dni neskôr v mojom 
druhom Chateau neďaleko Reims. Áno, viem, som poľutovaniahodným 
vlastníkom dvoch chateau … Tá v champagne je tá, ktorá peniaze pri-
náša a do tej v Plassac zase všetky idú…

Mali sme dlhú debatu so Sadkom a s tebou o Champagne 
a Cognac; hneď od začiatku bolo jasné, že obaja viete o tejto proble-
matike viac ako mnoho takzvaných „expertov“.

Bolo to pre mňa potešením  ochutnávať viaceré fľaše a rozprá-
vať o oboch mojich produktových líniách. Mali sme vtedy veľmi namá-
havé popoludnie, prešli sme si celú líniu; problém bol, že vám sa páčilo 
úplne všetko.

Audoin, posledné dve noci ste predviedli skvelú prezentáciu 
svojho champagne a cognacu. Aký máte z toho dojem? Páčilo sa vám to?

Bola to moja prvá návšteva v Košiciach a Bratislave s dvoma 
neskutočnými večermi, ktoré ste zorganizovali. Košice boli pre mňa 
prekvapením. Nečakal som, že stretnutie Cognac-champagne bude 
tak exkluzívne a také chic. Podarilo sa vám zhromaždiť „la créme de la 
créme“, mestskú smotánku. Bolo to dobré a zaujímavé.

Páčila sa mi atmosféra, ktorá na stretnutí vládla. Ľudia, kto-
rých ste pozvali ochutnali tri druhy champagne, ktoré ste priniesli na 
prezentáciu a taktiež dva druhy Cognac X.O….

Všetci to milovali. Popravde, myslím že sa im páčila tá skutoč-
nosť že to bolo vyrobené gentlemanom pre gentlemana. Porozprával 
som im príbehy o tom, ako vyrábame naše vlastné fľaše, ako pracujeme 
rovnako tvrdo ako naši starí otcovia. Všetci majú radi tradíciu a vy 
sám dobre viete ak to nemám byť ja, kto bude naše tradície ochraňo-
vať, tak kto potom?

Bol som unesený kvalitou publika a otázkami, ktoré mi kládli. 
A veľmi sa mi páčilo mesto, tiež som sa zastavil v chráme vypočuť si 
organ, ktorý hral prekrásne.

Potom sme sa presunuli do Bratislavy s očarujúcou zastávkou 
v miestnom motoreste; bolo to ako vrátiť sa späť dve storočia, dievča 
tam malo na obed kačku, ktorá bola vynikajúca.

Samozrejme, Bratislava bola iná, väčšia, nádherná, čistá, 
romantická a vskutku očarujúca. Pochopil som, prečo si cisári brali 
v Presburgu jej dcéry za manželky, mali šarm mesta v krajine nevídaný. 
Musel to byť skvelý moment, začal som snívať.

Iste si spomínate, prijal ma sám primátor mesta. Je to skvelý 
človek a veľmi sa zaujímal o môj dojem z mesta... keď som mu povedal 
že som absolútne „unesený“ šarmom, čistotou, rokokovými maľba-
mi, dekoráciami domov a ľuďmi žijúcimi v Bratislave, len sa usmieval.

Čo som si vtedy neuvedomil, že som stúpil do šľapaje princa de 
Talleyrand, keď v roku 1805 pripravoval pakt o Presburgu.

História je úplne všade na Slovensku a to je presne to, čo spája 
ľudí medzi sebou a čo ich privádza k vám.

Je pre nás príjemné sledovať, ako naši zákazníci rozoznávajú 
kvalitu jednotlivých druhov a chcú sa vzdelávať v tejto oblasti. Čo si 
myslíte o cognacu a champagne na Slovensku?

Teraz, čo si myslím o Cognacu Champagne vo vašej krajine?
Myslím si, že je šťastím žiť v tak nádhernej krajine, tiež si mys-

lím že je tu dostatok úspešných a bohatých ľudí, ktorí sa môžu nechať 
hýčkať v mojom Cognac Chateaude Plassac a Champagne Comte de 
Dampierre. Povedal som vám, toto je jediný luxusný produkt, ktorý si 
vie kúpiť každý. Samozrejme, je to drink gentlemanov. Bol by som rád, 
keby to tak aj zostalo.

Nechajme to byť čím to skutočne je, unikátny produkt na uni-
kátnu príležitosť.

...a my budeme mať veľa ďalších príležitostí vrátiť sa na Slo-
vensko a pripiť si s novými zákazníkmi, ktorých sme spolu stvorili.

Dlhý život nášmu priateľstvu, dvíham čašu skvelým ľuďom, 
ktorých som mal to potešenie stretnúť na Slovensku.

Želám všetko najlepšie všetkým a ochutnávajte cognac kedy 
len môžete, je to len krôčik od toho, aby ste hovorili francúzsky. 

Gróf Audoin de Dampierre
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Dear Audoin, it´s quite long time since we met first time in 
France. It´s really nice to have the opportunity to welcome you in 
Kosice. What do you expect from this visit?

I remember with amusement of our very first encounter at the 
chateau de Plassac near Cognac in 2003.

You arrived on a Sunday where I had my yearly family reunion 
and meeting. I think I probably had 25 people in residence at the 
chateau and could not welcome you the way I would have liked.

 You very kindly came to see me two days later in my other 
Chateau near Reims.

Yes, I know, I am the unfortunate owner of two chateau...The 
champagne one is where the money come from and the one in Plassac 
is where the money goes....

We had a long conversation with Sadko and you on 
Champagne and Cognac; it was obvious from the beginning that both 
of you knew more on the subject than many so called „experts“. It was 
a joy to taste various bottles and talk about my two lines of product.

We had a very difficult afternoon that day as we went through 
our entire line; the problem was that you liked everything.

Audoin, last two nights you did great performance presenting 
your champagne and cognac. What´s your impression? Did you like it?

There was my 1st visit to Kosice and Bratislava with the two 
superb evenings you organised.

Kosice was a surprise for me. I did not expected the Cognac-
champagne meeting to be so exclusive and so chic. You managed to 
gather „la cr�me de la cr�me“, the very best people in town . That 
was good and interesting.

I liked the atmosphere of the meeting; the people you had 
invited tasted the 3 champagne you brought to the show as well as 
the two Cognac X.O..

They all loved it. In truth, they loved the fact it was produced 
by a gentlemen for gentlemen. 

I told stem stories about the way we produce our good bottles, 
taking all our time and working as our grand fathers used to work, 
everyone love Tradition and you know that if it is not me who is the 
guardian of our traditions, I wonder who it is going to be.

I was impressed by the quality of the audience and the 
question asked. and I liked the town, I even stopped and entered a 
church to hear the organ which was beautifully played.

Then we had our trip to Bratislava with the charming stop in a 
local roadside inn; in was like jumping back two centuries, the girl had 
duck for lunch and that was delicious.

Of course Bratislava was different, bigger, beautiful, tidy, 
romantic and in a whole very charming. I understood why the 
Emperors came to Presbourg to mary their daughters, they had the 
charm of a city on or rather in the country. It must have been a 
delicious moment; I started to dream.

You remembered, I was welcome by the Mayor. He is a 
delightful person, he was anxious to have my impression on his city....
when I told him I was totally „taken“ by the charm, the tydiness, the 
rococo paintings and decorations of the houses, and the people of 
Bratislava, he was smiling.

Whar I did not realised is that I put my feet in the prince 
de Talleyrand feet when, in 1805, he was preparing the treaty of 

Presbourg. History is everywhere in Slovakia and this is precisely 
what brings people together and what brings people to you.

It is very nice for us to see, that our consumers can recognize 
the quality and want to be more educated in premium segment. What 
do you mean about cognac and champagne in Slovakia?

I think you are very lucky to live in such a beautiful country, 
I also think there are enough people who are succesful and wealthy; 
they can indulge in my Cognac Chateau de Plassac and my champagne 
Comte de Dampierre.

I told you it is the only luxury product that everyone can buy.
Of course it is a gentlemen‘s drink  Please keep it that way.

Let it be what it is, a unique product for a unique occasion.
...and we will have other opportunities to come back to 

SLovakia and cheer with the new customers we made together.
 
Long life to our friendship, I raise my glass to the very nice 

people I had the pleasure to meet in Slovakia
Kind regards to all and taste cognac when you can, it is a step 

to speak French.
 
Count Audoin de Dampierre

  



Druhá časť rozprávania o hľadaní 
východiska z hrôzy menom Phylloxera bola 
poznamenaná opakovanými cestami mon-
sieura Pierra Viala na americký kontinent. 
Stretnutím s Thomasom Mulneyom sa Viala 
nadchol a tušil, že v údolí rieky Red River je 
kúsok od riešenia problému sužujúceho viná-
rov z oblasti Charente.

Bolo to skutočne tak. Tam v lesných 
oblastiach údolia rieky našiel množstvo 
prírodných odrôd, ”najlepších z najlepších,” 
podľa Roya Renfra, predáka T.V.Munson Vu-
ticulture a Enology Center v Denisone. Ich 

krížením sa podarilo postupne získavať odrody 
odolné voči hmyzu i chorobám rôzneho druhu 
a navyše, dozrievajúce od júna do septembra 
až októbra, čo znamenalo v podstate stálu 
úrodu čerstvého hrozna po dobu takmer päť 
mesiacov. 

Popritom, a čistou náhodou, Munson 
narazil na odrodu Vitis berlandieri. Vinič, ktorý 
mal tučné zelené listy aj napriek tomu, že rás-
tol na silne vápenatej pôde. Názov Berlandieri 
prvýkrát neskromne použil J. L . Berlandieri, 
švajčiarsky botanik, ktorý pracoval v Mexiku 
v 30 - tych rokoch 19. storočia. Motal sa po Te-
xase a tu, severne od San Antonia po prvýkrát 
našiel „svoju“ odrodu viniča. Bolo to v roku 
1834. Toto miesto okrem toho, že je srdcom 
Texasu, je aj plné vápencových vrstiev často 

starších ako v oblasti Cognac, čo znamená, že 
podložie i pôda ktoré erodovali v strednom 
Texase a popri údolí rieky Charente sú si viac 
ako podobné. Munson cestoval krížom krážom 
a nazbieral toľko druhov viniča, koľko len mo-
hol uniesť, priviezol ich do severného Texasu 
a tam pestoval ich odrezky.

Munson však nebol jediný pestovateľ 
ktorý sa zaujímal o berlandieri; aj iní pesova-
telia v Texase, zvlášť na juhu a na stredozá-
pade, mali tento druh vo svojich kolekciách. 
Semienka berlandieri sa dostali i k vedcom na 
severe Francúzska, ktorí ich vyskúšali a vyro-

bili prvé kultúry začiatkom roku 1874. Jeden 
z výskumníkov, zaujímajúci sa o odrodu ber-
landieri, sa volal Alexis Millardet. Bol botanik 
na univerzite v Bordeaux a s nadšením zazna-
menal absolútnu odolnosť tejto odrody voči 
phylloxere. Paralelne nato, ďalší vedec zazna-
menal výbornú úrodnosť odrody berlandieri 
vo vápenatých pôdach. Zdalo sa, že problém 
je vyriešený. Bohužiaľ, používaním tejto odro-
dy sa zistilo, že berlandieri nevytváralo ľahko 
zárodky, čo znemožňovalo jeho rozšírenie, čo 
v konečnom dôsledku aj obmedzilo jeho pro-
pagáciu v polovici 80-tych rokov 19.storočia.

Planchon (spomínaný v druhej časti 
rozprávania o phylloxere ),mimochodom, po-
núkal berlandieri ako dobrý zdroj koreňových 
zárodkov pre znovu vysádzanie francúzskych 

viníc. Názorovo ho nasledoval Millardet a ďalší 
výborní vinohradníci ako Gustave Foex, ktorí 
súhlasili s Planchonom a zhodli sa na tom, že 
tento druh je vhodný pre vápenaté pôdy. Opäť 
sa ale stretli s problémom vytvárania odrezkov 
schopných rozširovať túto odrodu. Až okolo 
roku 1880 si Millardet uvedomil, že skrížením 
berlandieri s vinifera by mohol vytvoriť vý-
honky odolné voči phylloxere, ktoré by boli 
ľahšie reprodukovateľné.

Je dôležité podotknúť, že väčšina prá-
ce s krížením amerických viničov s viniferou 
nebola zameraná na vytvorenie rastliny ktorá 

by prežila vo vápencových pôdach, ale práve 
na vyšľachtenie viniča, ktorý by produkoval 
dobré víno a bol by odolný voči phylloxere. To 
sa udialo až v roku 1886, rok pred Vialovou 
misiou do Ameriky, keď na vinohradníckom 
kongrese v Bordeaux oznámil, že krížence 
s odrodou borlandieri by boli ideálne pre 
oblasť Champagne v Charente, kde sa doposiaľ 
ešte žiadna z nových odrôd neujala.

V septembri 1887, keď Viala dorazil do 
Munson establishment of Denison, preštudo-
val Munsonove závery o odrodách z Texasu, 
ktoré vykazovali odolnosť voči chlorosis a bol 
presvedčený, že je to presne to, čo by mohlo 
zachrániť oblasť Cognac. Viala a Lamson-
-Scribner potom odcestovali na miesta kde 
Munson našiel berlandieri, a sledovali rast 

 

  



tejto odrody na svahoch a v údoliach riek na 
juhu Texasu. Niektoré záznamy hovoria, že eš-
te v tú jeseň išiel Munson na juh tejto oblasti, 
aby si skontroloval svoju kolekciu odrezkov 
určených na rozmnožovanie. Tieto nevyužité 
zárodky zabalil do slamy, ktorú vložil do vreca 
a dopravil do Denisonu, kde ich naložil na loď 
a po Red River dopravil do New Orleansu a to 
všetko predtým ako boli naložené na parné 
lode a transportované cez Atlantik do prísta-
vov vo Francúzsku.

Viala a Lamson-Scribner potom za-
mierili na západ od San Antonia smerom na El 
Paso, a tak cez Nové Mexiko a Arizonu do Ka-
lifornie, v strede októbra dorazili do Los An-
geles a koncom mesiaca aj do San Francisca. 
Väčšina tohto územia bola oblasť berlandieri. 
Viala bol už poriadne vyčerpaný, ale vedel, že 
príde na riešenie ktoré hľadal:” Za posledný 
mesiac som prešiel cez najsuchšie územia aké 
si len viete predstaviť. Ale taktiež som videl 
vápencový a veľmi suchý terén, kde žili Indiáni 
a rástol tam zdravý vinič.“

Spolu s  Lamson-Scribnerom si uro-
bili výlet späť do New Yorku cez Salt Lake 
City, Denver a Chicago. Viala neskôr napí-
sal: ”Američania mi neoceniteľne pomohli 
s mojim výskumom. Ich pohostinnosť a po-

moc mi nikdy neboli ľahostajné, a inšpiro-
vali ma v zlých časoch.”

Mohli by ste čudovať či Vialova misia 
mala vôbec význam, zvlášť keď si množstvo 
vedcov a vinárov uvedomovalo výhody odro-
dy berlandieri vo vápenatých oblastiach. Ale 
pokiaľ Millarder a ostatní vytvárali odrody ako 
41b-kríženec berlandieri-chasselas, ktorý sa 
mohol stať najpopulárnejšou odrodou v oblas-
ti Cognac na desaťročia, vidina tohto úspechu 
bola dostupná iba niekoľkým z množstva 
vinárov.

Vialove pútavé dobrodružstvo 
pomohlo rozšíriť tieto výborné správy. Ľu-
dia sledovali celú ságu v novinách, vedeli 
o berlandieri a jej nádejných vyhliadkach. 
Z neskrotných divočín Texasu bolo zázračné 
riešenie pre znovu obnovenie oblasti Cognac 
na dosah ruky.

Pre vápenaté oblasti Cognacu Grande 
Champagne a Petite Champagne, odroda ber-
landieri bola spasenie z neba, a správa o nej sa 
v priebehu niekoľkých rokov rýchlo rozšírila. 
Množstvo žiadostí o berlandieri zamestnávalo 
nielen Munsona ale aj iných pestovateľov viac 
než o tom mohli len snívať. Zárodky odrody 
berlandieri boli populárne veľa rokov, súdiac 
z množstva príspevkov uvedených vo vinár-

skych časopisoch a novinách, a to vytvorilo 
cestu pre krížencov berlandieri s viniferou 
alebo pre americké viniče rupestris a riparia, 
ktoré boli lepšie pretože vytvárali rozmnožo-
vacie odrezky omnoho ľahšie.

Ako sa francúzske vinice definitívne 
obnovovali, hrdý národ nešetril chválou na  
propagátorov. Z Munsona urobili, na Vialov 
návrh, Chevalier du Mérite Agricole vo French 
Legion of Honor v roku 1888. Francúzska 
delegácia vycestovala do Ameriky aby mu 
udelila cenu a Munson sa cez noc stal najsláv-
nejším vinohradníkom v krajine.

O sto rokov neskôr, mestá Cognac 
a Denison usporiadali oslavy na pripomenutie 
si ceny a celej ságy spájajúcej tieto dve mestá. 
Predstavitelia mesta Denison navštívili Cognac 
a naopak, v obidvoch mestách umiestnili 
pamätné plakety, a začali sa rokovania o ich 
formálnych väzbách. V roku 1992 sa stali 
sesterskými mestami.

Tu sa príbeh katastrofy v cognacu 
končí a súčasne sa začína príbeh nový. Príbeh 
o pokračovaní v tvrdej práci, precíznosti, ume-
ní a láske, na konci ktorej si môžeme i dnes 
– po viac ako sto rokoch vychutnať jej výsle-
dok – dúšok znamenitého cognacu. 
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Príjemné popoludnie Melanie, práve ste dorazili do Košíc a ja 
by som Vás rád privítal v našom nádhernom meste. Vieme že nepôso-
bíte dlho v rodinnej firme. Čo ste robili predtým ako ste sa zapojili do 
obchodu s vínom a liehovinami?

Po získaní titulu v grafickom designe na Central Saint Martins 
Univerzite Umenia a Designu som tri roky pracovala na filmových a te-
levíznych sekvenciách, potom som sa špecializovala na filmovú grafiku 
a navrhovala som designy a animovala ich, jedna z nich vyhrala cenu. 
Kým som sa venovala svojej kariére, Alfred Tesseron, môj strýko, mi 
navrhol aby som prišla do Francúzska, spoznala tamojší život, obchod 
a zistila či ma to zaujíma. Po zvážení som sa rozhodla, že je to príleži-
tosť, ktorej sa nehovorí nie. Odkedy som tu, verím že je dôležité venovať 
sa rodinnému obchodu, nakoľko je v poslednej dobe čím ďalej tým viac 
ojedinelý. Som veľmi hrdá a poctená, že vyrábame náš vlastný produkt, 
od pestovania hrozna cez kvasenie až po samotnú destiláciu a usklad-
nenie do fliaš. Robíme toto všetko. Taktiež si uvedomujem, že to čo 
máme nebolo dopriate mnohým a preto verím že sa musíme starať 
a opatrovať našu skvelú kolekciu cognacov, vín a nádherných majetkov, 
zabezpečiť ich plynulý chod a zachovať ich pre budúce generácie.

Takže v podstate ste vyrástli v inej krajine. Ako vidíte obchod 
s cognacom z „druhého brehu rieky“? Je rozdiel medzi pohľadom 
z vonku a z vnútra?

Dlhú dobu bol cognac zabudnutým drinkom, ale vďaka marke-
tingu a popularity u Hip Hopových muzikantov akoby omladol a stal sa 
populárnym ako ešte doteraz nikdy.

Cognac je skvelý nápoj bohatý na arómy a sofis-
tikovanosť. Myslím si, že nastáva skvelý čas pre cognac, 
s čím ale súvisí potreba vzdelávania, keďže cognac je 
pomerne neznámy a komplexný nápoj. 

V Cognac Tesseron sa koncentrujeme na čistú XO 
kolekciu piatich cognacs z rozličných generácií vysokej 
kvality, ktoré destilujeme v našich pivniciach.

Náš raj, kde uchovávame naše najstaršie cognacs 
od 18teho storočia ma vždy ohromia svojim rozsahom. 
Naše XO zmesi sú manželstvá zmesí vysokej kvality, ktoré 
sú destilované a dozrievajú rovnako dlhý čas aby sa zacho-
vala komplexnosť aróm. Každé XO má svoju vlastnú osobitosť 
pre každú príležitosť, čo je presne to čo na našej kolekcii milu-
jem. Doma mám celú kolekciu a vždy ich vytiahnem keď nastane tá 
správna príležitosť. Na príklad, St-Surin je skvelý ako aperitív pre jeho 
ľahkosť a kvetinovú vôňu alebo 29 je úžasná po večeri. Moji priatelia 
sú vždy uchvátení, čo ma robí veľmi hrdou.

Vaša návšteva Slovenska je výsledkom vcelku nového ob-
chodného spojenia medzi Achat-Sadko mýtnik a Cognac Tesseron. Čo 
spravil Achat je unikátom – spojil viacerých cognac výrobcov a pred-
stavuje ich spolu špeciálnym spôsobom. Vedeli ste o Achate a projekte 
Testum pred Vašim príchodom na Slovensko?

Z obchodnej stránky rodiny, máme 2 obchody, Cognac Tesse-
ron a Chateau Pontet-Canet. V súčasnosti som viac zasvätená do vecí 

okolo vína, ale stále viac sa dostávam pod vplyv cognacu. Čiže som 
nevedela o Achate a projekte Testum pred mojou návštevou, okrem 
stručného oboznámenia naším riaditeľom Cognac Tesseron, Henri Col-
combetom.

Považujem váš koncept a projekt za vskutku fascinujúci a ori-
ginálny. Vaše kluby demonštrujú bohatú a teplú atmosféru perfektnú 
na konzumáciu cognacu. Taktiež máte pôsobivú zbierku skvelých 
cognacov a bola som ohúrená keď som to videla, taktiež som veľmi 
hrdá, že sme jej súčasťou.

Melanie, ste v záverečnej fáze vysokoškolského štúdia, ktoré 
požaduje detailné, až priam vedecké vedomosti. Myslíte si, že je to 
skutočne nevyhnutné pre obchod?

Odbor, univerzitný diplom v ochutnávaní a pripravovaní vína, 
s názvom DUAD, som považovala za nevyhnutný pre obchod, keďže 
robím veľa ochutnávok, či už vína alebo cognacu a cítila som sa dosť 
neisto keď mi ľudia kládli otázky. Taktiež prísť z inej krajiny, akou je 
Anglicko a iného profesionálneho zázemia, bolo mi cudzie všetko okolo 
a tak som dúfala, že tento kurz, ktorý trval jeden rok, ma zaučí ochut-
návaniu vína, odhaľovaniu molekúl rôznych aróm a budem schopná 
odhaliť chyby vo víne. Taktiež nás naučili o výrobe vína, ktorá pozostá-
va z alkoholovej fermentácie, mikrobiológie kvasenia a ich funkcií, ako 
aj iné pridružené predmety. Dobrá správa je, že už mám výsledky, zvlá-
dla som to a som veľmi šťastná, keďže som pracovala tvrdo a nebolo 
to vôbec jednoduché keďže nikdy som neštudovala chémiu, biológiu 
alebo fyziku, ktoré sa tu rozoberali do podrobností.

Cognac a Bordeaux sú dva nádherné regióny vo Francúzsku 
s excelentnými produktmi. Vaša rodina má zázemie v oboch. Ku 

ktorému regiónu máte bližšie? Ktorý je vaším obľúbeným? 
Je to miesto vášho otca Petit Champagne alebo Chateau 

Pontet-Canet in Pauillac?
No, oblasť môjho otca, St Surin, v Petite 

Champagne mi je srdcu najbližšia, keďže som tam 
strávila množstvo dovoleniek a viažu sa k nemu 

moje tínedžerské spomienky. Stále tam chodím 
relaxovať, je to nádherná oblasť plná hôr, 

lesov a riek s malým počtom ľudí.
Chateau Pontet-Cantet je 

gracióznejší a len v poslednom roku 
som si ho obľúbila a začala ho 

považovať za svoj domov. Keď 
som bola mladšia, chodila 

som sem zriedkavo, len 
občas navštíviť starých 

rodičov.
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Good afternoon Mélanie, you just arrived to Kosice, and we 
would like to welcome you in our beatiful city. We know, that you are 
not for a long time in family business. What did you do before you 
joined the wine and spirit business?

After finishing a graphic design degree at Central Saint 
Martins College of Art and Design, I worked for a round 3 years on 
film and television title sequences and then specialised in motion 
graphics whereby i would design logos and animate them, one of 
which won an award. Whilst i was carving a career for myself, Alfred 
Tesseron, my uncle, suggested that I come to France to come and 
see what the life and business was like and to see if id like it. After 
much decision making, i decided that the oppurtunity was to good to 
be missed. Since being here, i believe that it is important to be part 
of a family business as they are becoming rarer and rarer in todays 
commerce. I am very proud and honoured of the fact that we create 
our product from start to finish from the grape to the fermentations 
to the distillation to the maturations and finally to the bottling. 
We do it all. Also I realise that what we have is not given to many 
therefore I believe that we must cherish and nurture our fantastic 
collection of cognacs and wines and our beautifull properties, keep 
them going and make them evolve with the times and grow for the 
future generations.

So, you grew up in foreign country in fact. How do you see 
the cognac business from „another bank of the river“. Is there big 
difference between the view from outside and to be in?

I believe that for a long time, cognac had been a forgotten 
drink but thanks to marketing and its popularity with Hip hop 
musicians has brought a youthfullness to cognac that it had not yet 
ever seen.

Cognac is a fantastic drink rich in aromas and sophistication 
for those in the know. I think its an interesting time for cognac as new 
markets are opening but with that education is needed as cognac is 
such an unknown and complexe drink. 

At Cognac Tesseron, we concentrate on a purely X.O. Collection 
of 5 cognacs from different generations of high quality cognacs that 
we have distilled in our cellars.

Our paradis where we store our oldest cognacs dating 
back to the beginning of the 18th century always amaze me as our 
collection is so vast. Our X.O. range are marriages of blends of high 
quality cognacs that are distilled and matured for the same amount 
of time to give aromas and great complexity. Each X.O. holds its own 
personality for each occasion which is what i love about our collection. 
In fact i have the whole collection at home and always pull them out 
when the occasion rises. For example, the St-Surin is very nice as an 
aperitif with its light and floral nose or the 29 for after diner is quite 
incredible. My friends are always blown away by them which i am 
always very proud of.

Your visit to Slovakia is result of quite new business talks 
between Achat-Sadko Mytnik and Cognac Tesseron. This is quite 
unique what Achat did – to join lot of cognac producers and promote 

them together using very special approach. Did you know about 
Achat´s and Testum projects before your visit? 

On the business side of the family, we have 2 businesses, 
Cognac Tesseron and Château Pontet-Canet. I am actually more 
involved with the wine side of things but am getting more and more 
involved with the cognac or so i hope. Thus i was unaware of Achat´s 
and Testum projects before my visit apart from a briefing by our 
Cognac Tesseron director, Henri Colcombet. 

I find your concept and projects thoroughly original and 
fascinating. Your clubs demonstrate a rich and warm atmosphere 
perfect for cognac drinking. You also hold an impressive collection of 
great cognacs and i was amazed to see such a display and indeed am 
very proud that we are part of that. 

Mélanie, you are in final period of your study at the 
university, which requires very detailed, nearly scientistic knowledges. 
Do you mean that this is really necessary for the business?

The course, a university diploma in wine tasting and wine 
making, called the DUAD, i felt was neccessary as in the business i do 
alot of tastings whether for wine or cognac and i found myself feeling 
quite uncomfortable in regards to people who would ask me questions. 
Also coming from another country such as England and another 
professional background, i was alien to everything around me and 
believed that this course being a duration of a year would teach me 
wine tasting, involving distinguishing the molecule aromas and been 
able to detect faults in wine. We were also taught the making of wine 
which entailed the alcoholic fermentations, microbiologie of the yeast 
and its functions as well all other aspects touching on the subject. The 
good news is that i got the results and i passed with a merit so i am 
very happy as i worked hard to get it and it wasnt easy as i have never 
done chemistry, biology or physics which it touched on alot.

Cognac and Bordeaux are two beautiful regions in France 
with excellent products. Your family has estates in each of them. To 
which region and products do you have closer. Which is your favourit 
one? Is this your father´s estate in Petite Champagne or Chateau 
Pontet Canet in Pauillac?

Well my father’s estate, St Surin, in Petite Champagne is the 
closest to my heart as i have spent many holidays there and holds 
many of my teenage memories. I still go there quite often to relax as 
it is a beautifull region full of hills, forests and rivers with very little 
people. 

Château Pontet-Canet is alot more grand and it is only in the 
last year that i have really warmed to it and now consider it as a home 
as when i was younger, i only came here only on rare occasions to see 
my grandparents. 

  







Skoré roky
Príbeh rodiny Walker sa

začal pred viac ako sto rokmi. 
V roku 1898 si dvadsaťročný Joseph Walker otvoril svoju vlastnú
pekáreň v meste Torphins. Aj napriek päťdesiat librovému dlhu sníval
o tom, že raz bude vyrábať to najlepšie maslové pečivo na svete.

Počas prvého roku v biznise sa Joseph snažil využiť každú
voľnú chvíľu nato, aby vylepšil svoj recept. Onedlho sa ukázalo, že
tento čas využil skutočne dobre. Do Walkerovej pekárne začali chodiť

ľudia z blízkeho okolia a miestnych statkov.
Ako sa začali šíriť povesti o jeho výbornom pečive, tak sa po

nich zvyšoval aj dopyt. Joseph sa rozhodol urobiť prvý krok k rozšíre-
niu svojho „biznisu“ premiestnením sa do väčšieho obchodu v Spey-
side pri meste Aberlour. Kúpil si koňa a povoz, aby mohol dodávať
svoje pečivo aj do vzdialenejších miest.

V sedemdesiatych rokoch začali Josephovi vnukovia vyvážať
Walkerove maslové pečivo, stále vyrábané podľa originálneho recep-
tu, do šesťdesiatich krajín sveta.

Počas jednej dekády vyhrali trikrát Cenu kráľovnej za exportné 
úspechy – najvyššie vyznamenanie udeľované britským vývozcom.

Vojnové roky
Počas tridsiatych rokov expandoval Josephov rodinný

obchod. Jeho dvaja synovia, James a Joseph, vstúpili do rodin-
nej firmy a priniesli si so sebou čerstvé nové nápady. Do roku

1936 sa zaslúžili o tri obchodné vylepšenia: novú ponuku pečiva, cuk-
roviniek a prvú firemnú dodávku. Zrazu mohli Walkerovci vyvážať
svoje výrobky ešte ďalej a vidina obchodnej expanzie vyzerala sľubne.
No potom prišla vojna. Počas vojny sa Josephovi synovia museli pri-
pojiť ku národnej garde a preto ďalej nemohli rozvíjať obchod tak,
ako by chceli. Ich obchod bol otvorený aj počas vojny a tak si ich
zákazníci mohli vždy pochutnať na výbornom pečive a koláčoch.

Z Aberlouru do Harrods
Pokiaľ sa iní výrobcovia snažili používať na výrobu svojich pro-

duktov margarín namiesto masla, Joseph veril, že ľudia viac ocenia

starostlivo vyrobené prvotriedne produkty, ako bolo Walkerove
maslové pečivo. A mal pravdu. Práve kvôli tomu sa aj po jeho smrti
v roku 1954 rozhodli jeho synovia naďalej vyrábať podľa jeho origi-
nálneho receptu. Dopyt vzrastal, a tým aj obchod. V roku 1961 vstú-
pili do firmy aj tri Jamesove deti - Joseph, James a Marjorie. Oni tvo-
rili tretiu generáciu Walkerovcov pracujúcich v rodinnej firme. Firma
už mala sto zamestnancov a štrnásť dodáviek. Rodina vlastnila aj dva
obchody v mestách Grantown a Elgin. Miestne obchody začali kupo-
vať výrobky Walkerovcov, a tak sa rodina rozhodla investovať do
nových strojov, aby uspokojila rastúci dopyt. Onedlho sa ich pečivo
dostalo na pulty tých najlepších obchodov v Británii.  



Rastúci úspech
Do roku 1975 si dali Walkerovci na zakáz-

ku postaviť továreň, aby mali dosť miesta na
výrobu a vývoj nových druhov pečiva. Mnoho
ľudí, ktorí v tom čase pracovali pre Walkerovcov,
pre nich pracuje dodnes. Ich zamestnancami boli
často celé rodiny, dcéry pracovali po boku matiek
a synovia po boku otcov. Rodina Walkerovcov
ostáva v kontakte so zamestnancami, s ktorými spolupracuje pri tes-
tovaní nových výrobkov. Vďaka tomu si zákazníci po celom svete
môžu vychutnávať výrobky, ktoré boli predtým schválené zamest-
nancami z mestečka Aberlour. Stála kvalita výrobkov a tradične deli-
kátne recepty urobili z Walkers značku, ktorú si vyberajú tí najnároč-
nejší zákazníci a obchodníci.

Tradičná kvalita
Reputácia značky Walkers sa deň po dni zlepšuje vďaka odda-

ným zákazníkom, ktorí si po celom svete vychutnávajú tradičné
maslové pečivo a inovatívne nové produkty ako je pečivo
pokryté luxusnou čokoládou, zázvorom alebo mandľami. Všetky tieto
výrobky sú balené v nezabudnuteľnom červenom tartane, na ktorom je
obrázok Bonnie Prince Charlie a Flora MacDonald. Tento obrázok
zachytáva jeden z najromantickejších momentov v histórii Škótska,
odráža všetku tradíciu a starostlivosť vloženú do výroby každého kúsku
maslového pečiva Walkers. Kvalita a prirodzene dobrá chuť pečiva
Walkers už prilákala mnoho medzinárodných ocenení, medzi ktoré

patrí aj päť zlatých medailí Mondiale a Britská Innovation Award.
Prestížnou poctou pre Walkers bolo, keď ich princ Char-
les požiadal, aby začali vyrábať Duchy Originals
Biscuits pre jeho spoločnosť HRH. Duchy Originals
Biscuits sú vyrábané z organickej ovsenej múky

pochádzajúcej z princových pozemkov a iných nachádzajúcich sa
v Duchy of Cornwall. V súčasnosti sa vyrába viac ako dvanásť dru-
hov Duchy Originals, ktoré sú z pekárne Walkers Speyside vyvážané
do celého sveta.

Budúcnosť
Josephove deti a vnúčatá sa stále snažili držať krok s dobou,

no ostali verní jeho originálnej myšlienke a originálnemu receptu.
Keď rodina otvorila novú továreň na výrobu populárnych dru-

hov maslového pečiva a keksov v meste Elgin, nezabudla sa držať
tradície používania len tých najlepších ingrediencií: kvalitného ovo-
cia, aromatických korení, kúskov pravej čokolády a chutných orieš-
kov. Pri výrobe sa nepoužívajú žiadne umelé dochucovadlá, farbivá
alebo konzervačné látky. Zato sa počas všetkých tých rokov zaručo-
val aj Joseph Walker. Dnes by bol Joseph hrdý na svoje pravnúčatá,
ktoré udržiavajú rodinnú tradíciu a sú už štvrtou
generáciou Walkerovcov vyrá-
bajúcich „klasické maslové
pečivo a koláče“.







Už pri prvej návšteve agentúry Testum Košice vás určite zaujme jej
prostredie, ktoré navodí pocit, akoby ste vstúpili do iného sveta. 
Sídli v pulzujúcom centre mesta a pohltí vás svojou neopakovateľnou
atmosférou evokujúcou krásu a históriu s nádychom nevtieravého
luxusu.



Priestory vytvárané s citom a remeselnou zručnosťou sú výsledkom
dôkladne prepracovaného zámeru, ktorým bolo vybudovanie repre-
zentatívneho miesta pre milovníkov cognacu. 
Ponúkame vám možnosť usporiadania vašich firemných prezentácií 
v priestoroch agentúry Testum v Košiciach.
V prípade záujmu zabezpečíme aj kompletnú organizáciu a možnosť
profesionálnej degustácie niektorého z vybraných druhov cognacu. 

Objednávky: testum@achat.sk
Tel.: +421 903 479 788, 903 801 260
Fax: +421 55 728 77 13



Tisíc a jeden spôsob ako vychutnávať cognac

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 obja-
vujte bohatosť jeho buketu a jemosť všetkých príchutí.

Inovatívny štýl
Cognac sa však môže podávať mnohokrát prekvapivým, novým spôsobom. Harmonicky 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 Japonsku 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



Bureau National Interprofessionnel du Cognac organi-
zuje každoročne v spolupráci s Francúzskou asociáciou barma-
nov súťaž v miešaní cocktailov obsahujúcich cognac. Je to
vynikajúca príležitosť na objavovanie nových chutí a ich kom-
binácií založených na cognacu. Budúci ročník súťaže navštíví-
me a prinesieme obsiahlu reportáž, zatiaľ uvedieme aspoň nie-
koľko 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



















Z  KOŠÍC do Chorvátska jedine s CK TRGOTURS s.r.o.

L E T E C K Y 
OSTROV KRK

Dieťa do 15 rokov s čistými jednotkami 

ZDARMA letecky z Košíc na Krk 

v sprievode 2 dospelých. 

Termín zájazdu si môžete vybrať z nášho katalógu 2006. 

Rezervujte si ho už teraz, kapacita je obmedzená.

Akcia - čisté jednotky!!!

CK TRGOTURS s.r.o., Hlavná 1,  040 01  KOŠICE  

tel.: 623 1728    fax: 623 0791  

letenky@trgoturs.sk    zajazdy@trgoturs.sk

www.trgoturs.sk  






