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Réva vinná se na území starověkého Egypta rozšířila z oblasti Levanty
(dnes Libanon, Izrael, Sýrie a Jordánsko) asi před 5 000 lety.
Archeologické nálezy keramických nádob se stopami vína a malby 
vinařských aktivit na stěnách hrobek faraonů z období let 2600 př. n. l. 
svědčí o kladném vztahu staro egyptských vládců a kněží k nápoji 
uplatňujícímu se nejen při chrámových obřadech…

Egyptští zemědělci už tehdy bojovali s nedostatkem vláhy, ex -
perimentovali s vedením révy, lisováním hroznů i zahříváním
rmutu. Mošt filtrovali přes plátno do fermentačních nádob, kte-
ré pečetili dehtem a označovali rokem sklizně i údajem o kvali-
tě. Z Egypta tak pocházejí nejstarší záznamy o charakteru jed-
notlivých ročníků! Většina vín byla červených, to nejslavnější,
dozrávající na břehu jezera Mariut u Alexandrie, naopak bílé
a patřilo, jak zaznamenal římský satirik Horatius, k oblíbeným
vínům Kleopatry, která i s jeho pomocí sváděla Caesara.
Těž kou ranou pro egyptské vinařství byla okupace země arab-
skými muslimy od roku 639 n. l. Věhlas vín faraonů, kdysi vy -
hle dávaných i občany starověkého Říma, se koncem 19. sto letí 
rozhodl vzkřísit řecký majitel alexandrijské cigaretové továrny
Nestor Gianaclis. Za vhodné k výsadbě vinic nepovažoval úrod-
né půdy nilského údolí, nýbrž křídové pod lo ží v okolí Alexand-
rie. Vykoupil 3 000 ha pouště zúrodněné kanálem Nubaria,
dovezl sazenice révy a zkušené zaměstnance z Řecka a v roce
1903 založil první novodobé egyptské vinařství. Ještě tři desítky
let testoval za pomoci francouzských, italských a maďarských
expertů 73 klasických odrůd a 20 novošlechtění révy vinné, než

světu představil produkt hodný titulu moderní egyptské víno.
Slibně se rozvíjející podnik byl však roku 1966 znárodněn a vína
z Egypta znovu odsouzena k zapomnění nebo hanlivým pře-
zdívkám typu Château Vinaigre či Château Migraine.
Na přelomu tisíciletí se zablýsklo na lepší časy. Vinařství Giana-
clis bylo v roce 1999 zprivatizováno do rukou nadnárodní Al
Ahram Beverages Company. Majitelé obratem přizvali poradce
z Francie a vlastní zaměstnance vyslali na zahraniční stáže (Fran-
cie, Itálie, Kalifornie, Chile, Jižní Afrika). Zakrátko se mezi turis-
ty stala populárními vína Omar Khayyam (Cabernet Sauvignon)
a Cru des Ptolémées (Pinot blanc). V současnosti se vína společnosti
Al Ahram rodí pod dohledem enologů z Libanonu. Není divu,
vždyť mnohá jsou vyrobena z libanonských hroznů…
Druhý největší hráč na egyptském trhu alkoholických nápojů
vsadil výhradně na domácí zdroje. Mladé vinice Egyptian In -
ternational Beverages Company, jejíž zásluhou skončil v roce
2005 monopol společnosti Al Ahram, lze nalézt mezi Káhirou
a Alexandrií ve vesnici Karm Al Nada (60 ha). V plánu jsou
další výsadby (200 ha), mj. v proláklině Vádí Natrun na okraji
Libyjské pouště. Vlajkovými loděmi společnosti EgyBev jsou
bílé a červené víno Jardin du Nil (Chardonnay a Cabernet Sau-
vignon/Merlot). Sídlo vinařství bylo prozíravě umístěno do
turistického městečka El Gouna na pobřeží Rudého moře… 
Chronický nedostatek srážek, poušť pokrývající 95 % území,
liknavý postoj vládních úředníku a víra prostých obyvatel brání
dalšímu rozvoji vinařského průmyslu. Valná většina vinohradů
proto produkuje stolní hrozny nebo rozinky. Konzumaci alko-
holu přiznává jen 7 % ze 78 milionů Egypťanů. Spotřeba míst-
ních vín tedy roste v první řadě zásluhou turistů a extrémního
daňového zatížení zahraničních vín (až 3 000 %). Růst kvality
je v tomto ohledu druhotný, ačkoliv mnohá z egyptských vín
jsou dnes již alespoň pitelná… 

Martin Křístek / foto: archiv

Spotřeba egypt-
ských vín roste
v první řadě
díky turistům,
kteří zde tráví
dovolenou.

BÍLÁ MÍSTA NA VINAŘSKÉ MAPĚ:

EGYPT

Obelisk Cabernet Sauvignon 2006 (Al Ahram) – temně rubínová barva,
aroma ostružin i borůvek, středně plné, ale málo harmonické víno s hrubý-
mi taniny a hořčinou v dochuti ★★

Pharaons Rosé 2006 (Al Ahram) – sytě růžová barva s cihlovými odlesky,
jemná vůně drobného zahradního ovoce, víno plnější, ale krátké s dochutí 
malinové marmelády ★★

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

Celková rozloha vinic: 71 000 ha 
Roční produkce vína: 42 000 hl
Roční spotřeba vína: 0,1 l/os.

Odkazy: alahrambeverages.com, 
summitreports.com, mnsu.edu, 
oiv.org
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