


Během řízené degustace budete mít možnost 
ochutnat rozmanité druhy medovin, s kterými 
se běžně nesetkáte. Degustační vzorky pochází 

od regionálních výrobců nejen z Česka, ale i ze 
Slovenska a dalších evropských zemí.

Vedle zajímavých informací o historii a výrobě 
medoviny se také dozvíte, jak poznat kvalitní 

medovinu a kde ji sehnat. Program je doplněn i 
ochutnávkou jednodruhových medů.

Obliba medoviny poslední roky stoupá. Děje se 
tak zejména díky regionálním výrobcům, kteří ji 

připravují poctivě dle tradičních receptur a vrací 
jí tak dobrou pověst. Český trh byl totiž dlouho 
přehlcen nekvalitními, cukrem doslazovanými, 
dolihovanými a aromatizovanými medovinami, 

které neměly s nápojem vyráběným našimi předky 
moc společného.

Přijďte se sami přesvědčit, že není medovina 
jako medovina...

suchá polosladká sladká kořeněná
bylinková chmelová ořechová akátová 
archivní z dubových sudů višňová
rybízová polosuchá lesní skořicová

Jako jediní v České republice pořádáme řízené
degustace medoviny, nejstaršího 

alkoholického nápoje, který lidstvo 
ochutnalo a vyrábělo.

Medovina je ušlechtilý nápoj a byl vyráběn 
s úctou ke včelám, medu od nich a lásce k 
přírodě. Kvalitní medovina je určena pro 

výjimečné příležitosti.

www.dobramedovina.cz



Degustační program Počet 
vzorků

Časová 
náročnost

Min/
osoba

Základní degustace
Průřez základními 
druhy medovin

6 vzorků 60 min.    10

Kompletní degustace
Rozšířený výběr 
rozmanitých druhů 
medovin

10 vzorků 90 min.    12

Exkluzivní degustace
Rozšířená nabídka       
archivních a
limitovaných edicí

12 vzorků 120 min.    15

                            Míchané drinky 
Nabízíme vlastní originální alkoholické nápoje s medovinou

Temný rytíř 0,3 (Medovinové mojito)
Grepovina 0,1 *
British acacia 0,1 *
Medovicové drambuie 0,1 *
Medovinová sangría 0,2 * (pro min. 20 osob)
* kombinace s jiným alkoholickým nápojem (gin, vodka, 
whiskey)

Příplatky
Občerstvení - chléb, sýry
Občerstvení - sladké
Doprava mimo Prahu

      

Degustací provází Jiří Pouček
Zakladatel značky Dobrá medovina a projektu 

Muzeum medoviny

Poslední 4 roky se věnuji medovině, která se pro 
svoji rozmanitost stala mým nejoblíbenějším 

nápojem. Osobně se znám s více než 50 výrobci 
medovin v Česku i na Slovensku. Ty kvalitní 
rád propaguji, protože právě díky nim mám 

možnost měnit názor lidí na medovinu.

www.dobramedovina.cz

      


