
 

„autentický“ – původní, pravý, hodnověrný.   Akademický slovník cizích slov, Praha 1995 

 

Autentisté prosazuje používání klasických (starobylých, autentických) technologií 
při výrobě vína. Ve vinohradech nepoužívají plošné postřiky, insekticidy ani 
herbicidy a k ošetřování révy vinné používají pouze bio-kontaktní přípravky. Zdravé 
hrozny sklízejí zásadně ručně v době fyziologické zralosti. Při výrobě vína používají 
pouze přírodní neselektované kvasinky, mošty zásadně nepřislazují, nepoužívají 
žádná další aditiva jako enzymy, taniny a další, které používá současná moderní 
technologie přípravy vín. Kladou důraz na používání dřevěných sudů nebo 
skleněných nádob před nerezovými nádobami. Vína takto připravená jsou přírodní, 
více vyniká rozdílnost odrůd, mají větší hloubku a osobitou vůni a chuť a také více 
odrážejí charakter terroir. 
Citováno z knihy F. Kratochvil: 1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné a vinařství aneb brevíř enofila. Moravín, 2013, 
ISBN 978-80-260-5123-7 

 

 

Text v článku „Za autentickými víny Rakouska a Maďarska“ 
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*
Malé obchodní městečko Oggau, které je situováno u Neziderského jezera v rakouské 

provincii Burgenland, je vinařská obec, známá pro svou kvalitu vína. Tradice zdejšího 

vinařství se datuje do dob antického Říma, navíc je to první rakouská oblast, kde se 

začaly pěstovat modré odrůdy na červené víno. Vinice v Oggau také odráží dlouhou 

historii a tu také následuje moderními postoji Eduarda a Stephanie Tscheppe-Eselböck. 

Díky jejich značným úspěchům, jakožto úspěšných vinařů, se jim podařilo vést chod 

vinice v naprosto novém směru. Jako členové Demeter Association, plně rozumí 

významu biodynamického pěstování a zavádějí tuto filozofii systematicky do jejich vinice 

se zaměřením na nezbytné prvky. Síly révy vinné jsou využity k plnosti a vína jsou 

ponechána ve sklepech, aby dosáhla v klidu jejich maximálního potenciálu. Výsledkem je 

velký výběr červeného a bílého vína, která jsou plně charakteristická, typická pro tuto 

oblast, autentická a nabízí nejvyšší kvalitu odvozenou z biodynamického vinařství. Každé 

z těchto vín má svou vlastní „osobnost“ úzce související s charaktery dalších vín. To je 

činí pozoruhodnými jedinci, kteří dohromady tvoří unikátní vinný rod. Většina tradičních 

členů této dynastie jsou Metchild a Bertholdi vína, která jsou lisována ručně v trámovém 

lisu. Tato rodičovská generace se skládá z množství silného a „šťavnatého“ vína 

tvořeného odrůdami Timotheus, Emmeram, Josephine, Joschuari a Wiltrude. Nejmladší 

vína, Theodora, Winifred a Atanasius, představují třetí generaci. Celkem vzato je to 

strhující rodokmen, který více než o výnosy usiluje o znalost sebe sama. 



















První zmínky o městě 

Oggau am Neusiedler See 

jsou z roku 1344. Do roku 

1920 (Trianonská smlouva) 

patřilo k maďarské provin-

cii Pannonia, proto maďar-

ský název Oka. Při vyko-

pávkách se našly artefakty 

dokumentující pěstování a 

zpracovávání révy vinné již 

z období keltského (králov-

ství Noricum) a proto se 

také chlubí přídomkem 

„nejstarší vinné město 

Rakouska“. 
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József je možná první 

maďarský vinařský od-

vážlivec, který dokázal, 

že vína jako Syrah, 

Gamay, Zweigeltrebe, 

Kékfrankos, Merlot mo-

hou být skutečně bio. 

Platí to i pro typické ma-

ďarská odrůdy Furmint, 

Leányka a Zöldveltelini – 

zkrátka autentická vina 

jsou u něho doma. 












