Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - VII. - C.2

Mesto:

Bratislava

Typ pamätihodnosti:

kategória 2 – nehmotné

Názov pamätihodnosti:

Račianská frankovka – značka červeného vína

Č. v zozname MČ:

RACA-2-1

Popis:
Začiatky pestovania viniča v Rači a okolí môžeme datovať do stredoveku. Už z 13 stor. máme údaje
o rozlohe viníc a spracovávaní hrozna .Račianské víno patrilo medzi najkvalitnejšie vína z
malokarpatskej oblasti a vždy sa predávalo trochu drahšie ako ostatné. Obyčajne ním zlepšovali iné
vína, alebo ho predávali ako dezertné. Vyvážalo sa cez Rakúsko aj do Sliezska, veľa sa ho predalo
aj v Bratislave. Delegáciu račianskych farníkov, vedenú svojim farárom roku 1767 prijala cisárovná
Mária Terézia, ktorá račanom darovala donačnú listinu – dekrét o pestovaní “tereziánskej račianskej
frankovky”, čím uznala račianske červené víno za vhodné i na viedenský cisársky stôl. Farárovi
darovala krásny bohoslužobný ornát.
Hlavným producentom račanskej frankovky je dnes Villa Vino Rača , firma, ktorá vznikla po
transformácii z poľnohospodárskeho podielnického družstva na akciovou společnost.
Na internete sme našli zaujímavú charakteristiku račanskej frankovky z r. 2003 od znalca vína:
“Višňová, taková temnější fialová barva, proti světlu čistá a již při okrajích znatelně řídnoucí.
Vůně z počátku hodně zastřená a snad jen náznakem uležele povidlová, později s časem a
kroužením se stává více sladce kořenitou. Se zvyšující se teplotou ve skleničce objevuji vůni
flambované sušené švestky a současně i špetku těkavek, jako celek mi to ovšem vůbec není
nepříjemné. S pohledem na ročník na etiketě je to i po několika letech stále živá frankovka s pěknou
‘podhorskou’ kyselinkou, časem dokonale vybroušené tříslo - nevím tedy jak výrazné bylo dřív, ale
teď už je nedrsné a v závěru jen příjemně vysoušející s pikantní až trošku do štiplava dochutí.
Otevřel jsem k pomalu dušenému hovězímu - jako doprovod zdá se dokonalé, při samotném pití pak
do večerní nálady trochu jednodušší, ale vzhledem k postupnému vyvíjení na vzduchu zase ne
nudné, takový nerušivý doprovod.”
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