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Tradiční lyžařská a hokejová skandinávská velmoc uzavírá první tucet

zemí žebříčku největších světových importérů vína. Spotřebu alkoholu

regulují vysoké ceny státního monopolního prodejce Systembolagetu,

a možná i proto už vinohradnictví propadlo několik desítek švédských

enofilů. Členové Asociace švédských pěstitelů révy obdělávají deset

hektarů vinic a na trhu se objevují první švédská vína… 

BÍLÁ MÍSTA NA VINAŘSKÉ MAPĚ  

ŠVÉDSKO

celková rozloha vinic: 10 ha
roční spotřeba vína: 16,6 l na osobu

Gute Vingård / Dosud největší švédský vinohrad (5 ha)

založil Lauri Pappinen na ostrově Gotland. Největší kus pev-

niny v Baltském moři, ležící jen pár set kilometrů od Sant

Petěrburgu, se těší překvapivě příznivému klimatu s nejvyš-

ším počtem slunečných dnů ve Švédsku. Během tří let

(2000–2002) zde vyrostla vinice rezistentních mrazuvzdor-

ných kultivarů Rondo, Regent, Orion, Phoenix, Reichenstei-

ner a Madelaine Angevine. Panenská sklizeň v říjnu 2002

umožnila v létě následujícího roku představit vína z Gotlan-

du veřejnosti. Současnou nabídku (cena 0,5l láhve se blíží

200 švédských korun) tvoří nízkoalkoholové (9 obj. %) bílé

Båtels Vitt 2003 (odrůda Madelaine Angevine) a růžové Hab-

lingbo Rosé 2002 (odrůda Regent). Červená vína zrají v bariko-

vých sudech. Cílem Lauriho Pappinena je výroba 20 000 l

vína ročně při maximálním výnosu 30 hl/ha. Sortiment dopl-

ňují vinné, matolinové a ovocné destiláty.

Blaxsta Vingård / Sedmnáctiletý pobyt v Kanadě inspiroval

předního švédského šéfkuchaře Görana Amnegårda k myšlen-

ce produkovat špičková ledová vína. Po návratu do vlasti

v roce 2000 vysadil 45 000 sazenic na kamenitém jižním

jezerním svahu u městečka Flen, 100 km západně od Stock-

holmu. Některé z keřů byly v době výsadby dvouleté, a tak už

další rok před Vánocemi sklízel první zmrzlé hrozny Caberne-

tu franc. V současnosti plodí asi polovina keřů a výsadba dal-

ších je připravena. Cílová plocha vinice (6 ha) a roční pro-

dukce vína (20 000 l) je trojnásobkem současného stavu. Stě-

žejní odrůdou je mrazuvzdorný Vidal blanc (80 % plochy).

Zbytek tvoří módní, ale méně vhodné Chardonnay, Merlot

a Cabernet franc. Počasí bylo v roce 2003 vínům příznivě

nakloněno, naopak podmínky v roce 2004 považuje vinař za

katastrofální. Loňský rok hodnotí rozporuplně: studené jaro,

tropický červenec (teploty až 30 °C), deštivý srpen a vyprahlé

Výhodou vinic již-
ního Švédska je
délka slunečního
svitu a absence
chorob i škůdců.
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září. Sklízelo se pozdě a méně, ale malá úroda může být kom-

penzována dobrou kvalitou vína. Výhodou vinice jižního

Švédska je délka slunečního svitu (údajně o 25 % vyšší než

ve Francii) a absence chorob i škůdců. Nevýhodou jsou kruté

zimní mrazy (nutná ochrana slámovým obložením) a nízká

suma aktivních teplot. Aromatickou vyzrálost hroznů pozitiv-

ně ovlivňuje výrazné kolísání denních a nočních teplot, nízké

vedení, širší spon a odlistění v zóně hroznů. Cukernatost pak

bývá vyšší než v centrálních oblastech Německa, vysoký

obsah kyselin si přesto k dosažení harmonické chuti vína žádá

malé množství zbytkového cukru a přiměřené hladiny alkoho-

lu (10–11 obj. %) je u stolních vín Chardonnay a Merlot

dosahováno chaptalizací moštu. 

Martin Křístek / foto: archiv autora

Vlajkovou lodí vinařství
Blaxsta Vingård jsou
vína ledová, a to nejen
klasické Vidal Icewine
(roční produkce 500 l),
ale i jablečné odrůdové (!)
Apple Icewine Åkerö
(zmrzlá jablka jsou zpra-
cována obdobně jako
zmrzlé hrozny). Nabídku
doplňují více či méně

tradiční vína ovocná: malinové Framboise, jablečné Harvest Apple
Cuvée (kupáž 20 odrůd), hruškové Päron vin (odrůda Petit Corneil-
le), barikové a fortifikované švestkové Plum Port Barrique (odrůda
Monarch). Mnohá vína byla oceněna medailemi na domácích i svě-
tových vinařských soutěžích: Guldflaskan 2002 Vidal Ice 2001,
Guldflaskan 2003 Apple Ice 2002, Guldkorken 2004 Vidal Ice 2003,
International Wine & Spirit Challenge 2004 Vintners Legend Trophy
Vidal Ice 2004, Challenge du Vin Bordeaux 2005 Silver Award Vidal
Ice 2004. Není divu, že většina produktů míří do špičkových švéd-
ských restaurací a pětina vín je dokonce exportována do Švýcarska
a Velké Británie. Pouze zlomek končí v obchodech státního System-
bolagetu. Göran Amnegård se vedle vinaření věnuje organizaci
enogastronomických kurzů, provozuje restauraci, penzion a konfe-
renční centrum.

Framboise Reserve 2001 (★★★ ) – matně rubí-
nová barva s měďnatými odlesky, vůně nezralých
švestek, chuť malinového kompotu, plné a perzi-
stentní s vyšší kyselinkou 

Apple Icewine ÅÅkerö 2003 (★★★ 4) – světle 
jantarová barva, intenzivní aroma sušených křížal,
minerální tóny i vůně parmazánu, středně plné,
svěží, polosladké a poněkud krátké 

Merlot Select 2003 (★★★★ 4) – temně rubínová
barva, smetanově pepřnatá vůně s vanilkovými
tóny, středně plné se sametovou tříslovinkou, velmi
dlouhým dozníváním a čokoládovou dochutí 

Vidal Icewine 2003 (★★★★ ) – zlatožlutá barva,
aroma manga, papáje a sušených meruněk, velmi
plné, nektarově sladké, harmonické a dlouhé víno 

Vínařství Blaxsta Vingård

Hodnotící stupnice: ★★★★★ vynikající, ★★★★ velmi dobré,
★★★ dobré, ★★ pitelné, ★ nepitelné 


