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Kugelberg 

GRÜNER VELTLINER 

Ried Kugelberg - Einzellage 
 

CHARAKTERISTIKA Světle žlutozelená barva, velmi svěží ovocité víno, zelená jablka, banány, vůně 

po citrusech, živá pepřovitá chuť na patře 

TASTING NOTES Bright yellow-green, very fresh and fruity, green apples, banana, citrus on the nose, 

vivacious and crispy, stays fruity until the vibrant finish 

Ročník / Vintage 2019 

Odrůda / Grape variety VELTLÍNSKÉ ZELENÉ / GRÜNER VELTLINER 

Země původu / Product of RAKOUSKO / AUSTRIA 

Vinařská oblast / Wine Growing Region DOLNÍ RAKOUSY / LOWER AUSTRIA 

Kvalita / Quality level KABINET / QUALITÄTSWEIN 

Archivace / Optimum drinking age 2020 – 2024 

Servírovací teplota / Drinking Temperature 8 - 10 °C 

Alkohol / Alcohol 12,5 vol% 

Zbytkový cukr / Residual Sugar 1,1 g/L SUCHÉ / DRY 

Kyseliny / Acidity 5,4 g/L 

Cukernatost / Must Scale 18,5 °KMW (KLOSTERNEUBURG) 

Uzávěr / Bottle Cap OTOCNÝ / SCREW CAP 

PÁROVÁNÍ S JÍDLEM Treska s rajčatovou rýží, artyčokový salát 

FOOD PAIRING Codfishes on tomato rice, artichoke salad 

VÝROBA Ruční sběr do velkých boxů začátkem září, pozvolné lisování v pneumatickém presu, 

macerace 2 hodiny, fermentace v nerezových nádržích při teplotě 17 - 18 °C 

VINIFICATION Manual harvest at the beginning of September into big boxes, gentle pneumatic 

pressing, 2 hours of maceration, fermentation in stainless steel tanks at a temperature of 17 - 18 °C 

TERROIR Vrstvy hnědozemě, jílovité půdy a spraše v různém poměru  

TERROIR Different tongues of brown earth, loam and loess 

 

AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ / LATEST AWARDS 

2020 AWC Vienna (AT): Ročník / Vintage 2019 – Stříbro / Silver 

2020 NÖ WEIN (AT): Ročník / Vintage 2019 - Zlato / Gold 

2020 Prague Wine Trophy (CZ): Ročník / Vintage 2019 - Prague Gold 

2019 A LA CARTE (AT): Ročník / Vintage 2018 - 90 bodů / Points 

2019 SALON Österreich Wein (AT): Ročník / Vintage 2018 - Finalista Salonu vín / Salon Finalist     

2019 Valtické vinné trhy (CZ): Ročník / Vintage 2018 – Velká zlatá medaile / Big Gold 

2019 Decanter World Wine Awards: Ročník / Vintage 2018 - Stříbro / Silver 

2019 Berlin Wine Trophy (DE): Ročník / Vintage 2018 - Zlato / Gold 

 

VINAŘSTVÍ Moderní vinařství Weingut WEINWURM se nachází v severovýchodní části vinařské oblasti Weinviertel, v regionu, který je 

výrazně ovlivněn panonským klimatem. Sklepmistr Georg Weinwurm je zástupcem již třetí generace, ve své práci aktivně podporován ostatními 

členy rodiny. Vinice jsou osázeny širokou škálou bílých i červených odrůd, velká pozornost je věnována odrůdám raritním. Vína jsou kultivována 

v souladu s přírodou a s ohledem na terroir, ve snaze v nich reflektovat to nejlepší z Weinviertelu 

WINERY The family winery Weingut WEINWURM is located in the north-eastern part of the Weinviertel, a region influenced by Pannonian 

climate. Wine maker Georg Weinwurm runs the winery in third generation, energetically supported by ambitious family members. The 

vineyards are stocked with various grape varieties in red and white, great attention is paid to even rare varieties. We cultivate our wines in 

accordance with nature and in consideration of the terroir in order to reflect the top quality of the Weinviertel in our wines 


