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Majiteľ vinárstva
Angel Wines Vladimír 
Turčan.

Krásny Sauvignon
z Angel Wines

Už od malička bolo snom majiteľa tohto vinárstva
vyrábať neobyčajné vína. S odstupom času môžeme konštatovať,

že sa mu to podarilo.

Text a snímky. Juraj Mikula

Príbeh Vladimíra Turčana nie je typicky vinár-
sky, pretože žiadny z jeho predkov sa neveno-
val výrobe vína. Jemu však premena hrozna na 

víno tak učarovala, že sa jej začal venovať skutočne 
seriózne.  
Odhodlať sa vyrábať víno nie je záležitosť niekoľkých 
dní. V človeku to niekedy drieme aj roky. Najskôr tre-
ba získať potrebné vzdelanie, informácie a určite aj 
prax. Vladimírovi Turčanovi v tom výrazne pomohla 
jeho dcéra. Vybral sa za ňou do Austrálie, kde s man-
želom, ktorý pochádza z  Talianska, prevádzkujú 
gastro zariadenie. Keďže jedlo a víno sú na Apenin-
skom polostrove doslova náboženstvom, veľa sa od 
neho dozvedel. Pomohol mu aj dostať sa na niekoľko 
mesiacov do  tímu jedného z miestnych vinárstiev, 
ktorých vína majú na svojej vínnej karte. 
Tam získal veľmi cenné poznatky ako pristupovať 
k vínu, a ktoré kroky jeho výroby sú dôležité. Aus-
trálski vinári ho nebrali ako konkurenta, a  tak boli 
ochotní prezradiť mu aj to, čo inak zatajovali. 
Takto podkutý sa vrátil na Slovensko a začal postup-
ne zúročovať vedomosti, získané na opačnej pologu-
li. Trvalo niekoľko rokov, kým sa odhodlal prezento-
vať svoje vína širokej verejnosti.
Ako skúsený obchodník si spočítal, že investícia do 
vlastných viníc sa mu pravdepodobne nevráti. Ener-
giu však upriamil na budovanie korektných vzťahov 
so skúsenými vinohradníkmi, ktorí mu každoročne 
dokážu dopestovať surovinu podľa jeho predstáv. 
Potvrdzuje to aj jeho Sauvignon. Zatiaľ ho každý rok 

dokázal vyrobiť naozaj vo vysokom štandarde a roz-
diel v kvalite by postrehol iba naozaj veľmi skúsený 
degustátor. Jednoducho, ak je hrozno v zodpoveda-
júcej kvalite, dokáže z neho vyrobiť víno, ktoré sku-
točne osloví.
Počas rokov praxe, ktorú získal nielen v Austrálii, ale 
aj po návrate domov, dotiahol spracovanie tejto od-
rody na úroveň, s ktorou je nadmieru spokojný. Ak to 
takto pôjde ďalej, milovníci vín si s najväčšou prav-
depodobnosťou budú dobrý Sauvignon veľmi úzko 
spájať s vinárstvom Angel Wines. 
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Sauvignon 2018

Farba má príjemný zeleno-žltý odtieň.

Aromatika nie je ohurujúca, ale viacvrstvová, 
dokonca až rafinovaná. Otvára sa v tónoch 
citrusového ovocia, ale poteší aj medovka, či 
elegantný prejav tymianu. Po krátkom odvetra-
ní sa objavujú aj tóny prezretej hrušky a dule.

V chuti poteší plnosť a hlavne očarujúca 
kombinácia komplexnosti a pikantnosti. Ľahko 
postrehnúť nevtieravú aciditu, ktorá vytvára 
príjemnú šťavnatosť v celej dĺžke chuti. Určite 
nesmieme opomenúť ani príjemný a jed-
noznačný tón zeleného egrešu.

Za zmienku určite stojí aj informácia, že z toh-
to zaujímavého Sauvignonu bolo vyrobených 
iba tisícosemsto fliaš. 


