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Drodzy Klienci i Przyjaciele,

każde nasze wino opowiada historię – właściciela 
winnicy, powodu powstania, sposobu przygotowa-
nia, pomysłu na degustację. 

To nie tylko dowód na wyjątkowość win, ale tak-
że sztuka opowiadania o winie, którą staramy się 
dzielić po to, aby każdy z naszych klientów mógł 
dokonywać satysfakcjonujących wyborów.

Selekcji win dokonujemy osobiście podczas spo-
tkań z producentami i na profesjonalnych degusta-
cjach na całym świecie.

Wina które sprowadzamy:

 · tworzone są w niewielkich, rodzinnych winnicach, 
nastawionych na jakość i niszowość, a nie masową 
produkcję,

· powstają z lokalnych, typowych dla regionu szcze-
pów, często niespotykanych nigdzie indziej na 
świecie

· przygotowane są w oparciu o naturalne i ekolo-
giczne metody winifikacji, często niefiltrowane,  
z jak najmniejszym udziałem składników chemicz-
nych,

· są nie do kupienia w sieciach handlowych, skle-
pach czy supermarketach,

· charakteryzują się bardzo dobrym 
wskaźnikiem jakości do ceny, ale przede 
wszystkim są tworzone przez ludzi  
z wielką pasją, troską i oddaniem.

Prowadzimy certyfikowaną szkołę wie-
dzy o winie Wine&Spirit Education 
Trust. Szkolimy naszych klientów i gości 
naszych klientów.

Cały nasz zespół ma ukończony mini-
mum WSET 2, jesteśmy też absolwen-
tami międzynarodowych kursów o po-
szczególnych regionach winiarskich. 
Szymon jest z Zarządzie Stowarzyszenia 
Sommelierów Polskich, współorganizu-
je Mistrzostwa Polski Sommelierów.

Mamy bogate doświadczenie konsul-
tingowe i gastronomiczne, które po-
zwala nam lepiej zrozumieć potrzeby 
klientów i wspólnie tworzyć korzystne  
i satysfakcjonujące rozwiązania.

Szymon Milonas wraz z zespołem

O NASFOOD PAIRING

Sery delikatne/orzechowe

Sery aromatyczne/pleśniowe

Ryby

Owoce morza

Drób

Wieprzowina

Wołowina

Dziczyzna

Wędliny/salami

Grzyby

Świeże zioła

Orzechy

Ostre papryczki

Warzywa cebulowe 

Zielone warzywa

Warzywa korzeniowe

Desery

Kuchnia azjatycka

Kuchnia włoska

Kuchnia amerykańska

Kuchnia polska

OBECNOŚĆ BECZKI

Obecna beczka
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SUGEROWANY KIELISZEK

Do białego (np. do sauvignon blanc)

Do białego otwarty (np. chardonnay)

Do musującego

Do czerwonego duży

Do pinot noir pękaty

TEMPERATURA SERWOWANIA

6 – 10°C

10 – 13°C

16 – 18°C

RODZAJ WINA   

Czerwone

Białe

Różowe

Musujące

INNE   

Organiczne

Wegańskie

Biodynamiczne
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Gdy myślimy o Argentynie wyobraża-
my sobie ogniste tango, boskie Buenos, 
pełnokrwiste steki i potężne, pełne 
wigoru i latynoskiego temperamentu 
wina. Zaledwie 50 minut lotu od sąsied-
niego, gwarnego Santiago de Chile leży 
Mendoza – największy i najważniejszy 
region winiarski Argentyny - otoczony 
majestatycznymi, zaśnieżonymi Anda-
mi, które czule obejmują wzrastające 
tam wina. Winnice położone są na nie-
spotykanej, choćby w Europie, wyso-
kości pomiędzy 700-1400 m n.p.m. To 
także region pełen kontrastów – upalne 
i suche dni niepostrzeżenie przechodzą 
w chłodne i wietrzne noce – ta rozbież-
ność paradoksalnie służy winom – daje 
im strukturę i moc, ale także odpowied-
nią kwasowość. Mendoza to ojczyzna 
malbeca, cabernet sauvignon, merlota, 
bonardy i innych lokalnych odmian wi-
nogron.

ARGE
     NTY
       NA
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WINA

#złożone #zbalansowane 
Organicznie i biodynamicznie prowadzona, 
położona na wysokości 700 m n.p.m. winnica 
w Maipu pozwala stworzyć czystego i pełne-
go smaku argentyńskiego malbeca. Powstaje 
z ręcznie zbieranych i selekcjonowanych wi-
nogron. Dojrzewa następnie ponad rok we 
francuskich beczkach, co pozwala na pięk-
ny balans między świeżością i kwasowością,  
a głębią i intensywnością smaku.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#złożone #pełne 
Niesamowite połączenie szczepów sprowa-
dzonych w XIX wieku z Francji i Włoch. Fran-
cuski malbec daje przyjemne, miękkie taniny, 
włoskie aglianico kwasowość i dodatkowe aro-
maty ciemnych owoców. Całość jest biodyna-
miczna, uważnie, dwukrotnie selekcjonowana, 
dojrzewana ponad rok w beczkach. Może le-
żakować rozwijając aromaty nawet do 10 lat.

Nazwa: 
Krontiras Explore Malbec

Szczepy: malbec

Nazwa: 
Krontiras Explore Blend Malbec Aglianico

Szczepy: malbec, aglianico

PRODUCENT

WINEMAKER
Panos Zoumboulis jest związany z Bo-
degas Krontiras od początku jej po-
wstania w 2004 roku. Oprócz wielkiej 
pasji i oddania dla wina ma bogate do-
świadczenie zdobyte podczas studiów 
w Bordeaux oraz pracy jako winema-
ker w Grecji, Francji czy Włoszech. Jest 
dobrym duchem winnicy i troskliwym 
opiekunem wzrastających w niej win.

Bodegas Krontiras zrodziła się z miłości. Konsta-
tinos i Silvina, ponad 15 lat temu, podążając za 
swoimi marzeniami postanowili uprawiać orga-
niczne i biodynamiczne wina, które w pełni odda-
dzą charakter niezłomnej, argentyńskiej ziemi. Ich 
winiarską filozofię można opisać w trzech krótkich 
słowach – zaufanie, szacunek i dyskretna troska. 
Wychodzą z założenia, że należy zaufać naturze  
i w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie 
wina – ograniczają stosowanie środków chemicz-
nych czy używają naturalnych, dzikich drożdży. 
Twierdzą, że wino trzeba przede wszystkim mą-
drze wspierać w jego własnym rozwoju. Wszystkie 
winogrona pochodzą wyłącznie z ich upraw i posia-
dają certyfikacje organiczne.
W ramach Bodegas Krontiras znajdują się dwie 
winnice – dostojna Lunlunta oraz pełna młodzień-
czego wigoru Villa Seca Vineyard. 
Pierwsza z nich jest położona w regionie Perdiel 
słynącym ze starych, wiekowych winnic. Przepięk-
na posiadłość zajmuje zaledwie 12 hektarów i po-
rastają ją 120 letnie krzewy winne takich odmian 
jak malbec czy tempranillo. Rześki poranny wiatr 
znad Andów w połączniu z bliskim sąsiedztwem 
rzeki Mendoza tworzy wyjątkowy mikroklimat ide-
alny to wzrostu znakomitych późniejszych win. 
Druga winnica o powierzchni 18 ha położona jest  
w regionie Maipu i porastają ją młode, kilkunasto-
letnie krzewy takich odmian jak Malbec, Petit Ver-
dot, Chardonnay czy Aglianico. Dzięki swoistemu 
mikroklimatowi, upalnym dniom i chłodnym no-
com wina zyskują wspaniały koloryt, aromat i uni-
kalny charakter.
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#eleganckie #pełne
Wino powstałe ze słynnego, rdzennego argen-
tyńskiego szczepu torrontes, charakteryzujące-
go się niezwykłą aromatycznością i ekspresją. 
Znajdziemy w nim intensywne nuty kwiatowe, 
szczególnie pachnących płatków róż. W smaku 
pojawiają się akcenty owocowe – dojrzałych 
brzoskwiń i skórki cytrynowej. Wyraziste, uwo-
dzące i jedyne w swoim rodzaju.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
miKron Torrontes

Szczepy: torrontes

BK-b-1
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SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
#złożone #pełne 
Uprawiane w sposób organiczny i ręcznie 
zbierane winogrona fermentują w stalowych 
kadziach, a potem dojrzewają przez 18 mie-
sięcy w beczkach z dębu francuskiego i przez 
kolejne 6 w butelkach. Otrzymujemy wino peł-
ne, o solidnej budowie i głębokim rubinowym 
kolorze. Urzeka aromatami dojrzałych jagód 
leśnych, dzikich kwiatów, ziół i oliwek. Złożo-
ne, o dobrej kawowości i zaokrąglonych garb-
nikach, z długim i trwałym finiszem. Argentyń-
ska odsłona francuskiej klasyki.

Nazwa: 
Krontiras Explore Petit Verdot

Szczepy: petit verdot

BK-c-5
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Australia to z pewnością jeden z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających 
się regionów winiarskich na świecie. 
Kosmopolityzm, otwartość i rozmach 
tutejszych winiarzy pozwala tworzyć 
bardzo intersujące wina i marki rozpo-
znawalne na całym globie. Winiarską 
gwiazdą i równocześnie najważniejszym 
towarem eksportowym jest australijski 
shiraz dający wina pieprzne, pikantne  
i pełne osobowości. Najwięcej wina 
produkuje się w południowo wschod-
niej części wyspy, w takich znanych re-
gionach jak Barossa Valley, Eden Valley, 
Adelaide Hills czy McLaren Vale. Klimat 
jest tutaj zróżnicowany – na terenach 
górzystych i w pobliżu wybrzeża rześki 
i morski, natomiast w pozostałej czę-
ści gorący i suchy, niemalże pustynny. 
Dominują gleby wapienie i piaszczyste 
o bardzo dobrym drenażu. Najczęściej 
uprawiane szczepy to oczywiście shiraz 
oraz riesling, cabernet sauvignon, char-
donnay i sauvignon blanc. Odważnie 
eksperymentuje się też z mniej popu-
larnymi odmianami winorośli uzyskując 
często bardzo intrygujące efekty – przy-
kładem takiego podejścia są wina Alpha 
Box & Dice.
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SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#złożone #pełne 
Ponad 120 letnie krzewy malbeca, rodzą mało, 
ale za to bardzo intensywnych w smaku wino-
gron. Organicznie i biodynamicznie prowa-
dzona, położona na wysokości 900 m n.p.m. 
winnica w Lunlunta pozwala stworzyć inten-
sywnego i pełnego malbeca. Aromaty pieczo-
nych jeżyn i suszonych śliwek mieszają się tu  
z nutami czekolady, kawy, dymu.

Nazwa: 
Doña Silvina Reserva Malbec Organic

Szczepy: malbec

BK-c-4
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SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#zbalansowane #eleganckie 
W pełni biodynamicznie i naturalne wino (bez 
nawozów, szczepionych drożdży, beczek) 
pachnie wiśniami, jagodami i jeżynami, suszo-
nymi kwiatami i ziołami. Przyjemnie odświeża 
usta i nawilża kubki smakowe, co doskonale 
pozwala cieszyć się jedzeniem, które mu towa-
rzyszy. Intrygująca etykieta inspirowana twór-
czością Hieronima Boscha.

Nazwa: 
Doña Silvina Malbec Natural

Szczepy: malbec

BK-c-2
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PRODUCENT
Alpha Box & Dice to butikowa winiarnia położona 
w McLaren Vale, w południowej Australii. Stwo-
rzona w 2008 roku przez grupę pasjonatów, któ-
rzy powołali do życia projekt pod nazwą „Alfabet 
wina”. Postanowili opracować pełną kolekcję win 
od A do Z, które będą uosabiać różnorodne style 
i odmiany uprawiane w słynnych regionach wi-
niarskich południowej Australii. Jak sami przyznają 
„Każde wino ma dostarczać odmiennych wrażeń  
i mieć swoją własną historię do opowiedzenia”. Od 
początku postanowili eksperymentować z niety-
powymi, głównie europejskimi odmianami i nada-
wać im charakter z Antypodów. W ten sposób po-
wstają butelki z takich szczepów jak barbera, nero 
d’avola, sangiovese czy nebbiolo w oryginalnej, 
Nowo Światowej interpretacji. Alpha Box & Dice 
nie posiada własnych winnic tylko współpracuje  
z winogrodnikami uprawiającymi winorośle w po-
łudniowej części Australii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem McLaren Vale, Adelaide Hills oraz Barossa 
Valley. Wina są tworzone w sposób ekologiczny,  
z minimalną interwencją i z wykorzystaniem me-
tod przyjaznych weganom. Projekt spotkał się z en-
tuzjastycznym przyjęciem i obecnie wina sygnowa-
ne przez AB&D można spotkać w wielu najlepszych 
restauracjach nie tylko w Australii. 

WINEMAKER
Sam Berketa dołączył do Alpha Box & 
Dice w 2016 roku mając zaledwie 26 
lat. Pomimo młodego wieku ma duże 
doświadczenie w pracy w winnicach za-
równo australijskich jak i europejskich, 
skąd czerpie inspiracje do swoich inno-
wacyjnych pomysłów. Jego entuzjazm 
i zapał pozwalają kreatywnie rozwijać 
projekt „Alfabet Wina” w który jest w 
pełni zaangażowany. Przez cały rok ści-
śle współpracuje ze wszystkimi dostaw-
cami i pilnuje jakości winogron. Mówią 
o nim, że tworzy wina, które mają du-
szę.

WINA
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#pełne #złożone
Nowatorski mariaż dwóch flagowych szcze-
pów Francji i Włoch – cabernet sauvignon  
i sangiovese daje wino okrągłe, harmonijne  
i bogate. Dojrzewa przez 2 lata w beczce.  
W nosie znajdziemy nuty czarnej porzeczki, 
goździków, granatu i delikatnie prażonych 
przypraw. Gęste, mięsiste i pikantne, o solid-
nej strukturze. Pełnokrwiste.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Blood of Jupiter

Szczepy: cabernet sauvignon, sangiovese 
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ABD-c-1

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #zbalansowane 
Piemoncka odmiana winorośli uprawiana na 
wzgórzach Adelaide Hills w południowej Au-
stralii. Cechuje je wysoka, soczysta kwasowość, 
subtelne garbniki i urzekająca owocowość. 
Wyczujemy aromaty rabarbaru, truskawek, 
wiśni, leśnych owoców, ziół, a także niuansów 
czekoladowych. Jędrne, świeże, wibrujące zna-
komicie pobudza apetyt i wyostrza zmysły.

Nazwa: 
Enigma 

Szczepy: barbera 

A:
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SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #zbalansowane 
Oba szczepy wspólnie fermentowane, po 
trzytygodniowej maceracji dojrzewają w dę-
bowych beczkach przez kolejne 18 miesięcy. 
Wino pachnie świeżym sianem, egzotyczną 
gujawą, marmoladą pomarańczową i mar-
cepanem. W ustach pojawiają się nuty mig-
dałów, wanilii i toffi. Bogate, pełne, oleiste,  
o kremowej strukturze i subtelnej kwasowości.

Nazwa: 
Golden Mullet Fury

Szczepy: semillon, viognier

A: chew)
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SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#pełne #złożone
Potężne, mocarne i wyraziste cabernet sau-
vignon z Adelaide Hills. Po 2-tygodniowej 
maceracji na skórkach dojrzewa przez 2 lata  
w dębowych beczkach. Znajdziemy w nim nuty 
jagód, jeżyn, ciemnych wiśni, a także przypraw 
i gorzkiej czekolady. Solidne taniny, duża kon-
centracja aromatów, intensywność i wyrazisty 
charakter.

Nazwa: 
Icona

Szczepy: cabernet sauvignon 
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Gdyby spytać o pierwsze przychodzące 
na myśl skojarzenia z Austrią w kontek-
ście muzyki – odpowiedzią mógłby być 
Mozart lub Strauss, w obszarze nauki 
prawdopodobnie Siegmund Freud, a je-
śli chodzi o wino to najpewniej wymie-
nilibyśmy głównie białe szczepy takie 
jak gruner veltliner, riesling czy styryj-
ski sauvignon blanc. I faktycznie ponad 
70% austriackich win to wina białe. 
Wina czerwone produkuje się głównie 
w położonej przy wschodniej granicy 
Burgenlandii - drugim co do wielkości 
regionie winiarskim Austrii. Ten inte-
resujący region, którego centralnym 
punktem jest Jezioro Nezyderskie,  
o lekko słonawej wodzie, historycznie 
aż do 1921 roku należał do Węgier. 
Uprawia się tutaj biały welschriesling 
czy weissburgunder oraz znamienite 
czerwone blaufränkisch i zweigelt. Dzię-
ki odpowiedniemu, ciepłemu klimatowi 
produkuje się tutaj także soczyste i peł-
ne charakteru wina słodkie.
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PRODUCENT
Austriacka rodzina Moser może poszczy-
cić się długoletnią i wielopokoleniową 
tradycją winiarską. Sepp Moser, syn pro-
fesora Lenza Mosera – znanego enologa 
i badacza, założył winnicę w Rohrendorf 
koło Krems w 1987 roku. Nazwa pozo-
stała niezmieniona, ale od 2000 roku 
posiadłością zarządza jego syn Nikolaus 
„Niki” Moser i jego żona Andrea. Jedną 
z pierwszych decyzji właścicieli było cał-
kowite przejście na uprawę organiczną 
oraz biodynamiczną zgodną z prawami 
natury i ekologii. Wszystkie wina są fer-
mentowane spontanicznie przy użyciu 
naturalnych drożdży i jak najmniejszej 
ingerencji w winifikację. Obecnie wszyst-
kie powstające tu wina mają oficjalne 
certyfikaty organiczne, a cała winnica 
jest zarządzana w oparciu o zrównowa-
żony rozwój i poszanowanie środowiska 
naturalnego. Rodzina posiada parcele 
w dwóch lokalizacjach – 24 hektary w 
Kremstal, gdzie uprawiane są głównie 
białe odmiany, takie jak grüner veltliner, 
riesling czy pinot blanc oraz 27 hekta-
rów w Burgenlandzie, gdzie dominują 
szczepy czerwone, a wśród nich zweigelt, 
blaufränkisch czy pinot noir. Intencją 
właściciela jest produkcja win przyjem-
nych, dających radość i jednocześnie ele-
ganckich, czystych i pełnych regionalne-
go charakteru. „Wino to dla mnie dużo 
więcej niż sfermentowany sok z wino-
gron. Wino to kultura” podkreśla Niko-
laus i tym samym podsumowuje filozofię 
przyświecającą prowadzonej przez niego 
winnicy.

WINEMAKER
 Nikolaus Moser wspólnie z żoną Andreą 
jest współwłaścicielem, zarządcą oraz 
głównym enologiem w winnicy Sepp Mo-
ser, którą prowadzi od 2000 roku. Kon-
tynuuje rodzinne tradycje winiarskie, ale 
równocześnie podąża z duchem czasu 
wkładając wiele wysiłku i zaangażowania 
w transformację wszystkich upraw na w 
pełni organiczne i biodynamiczne. Niko-
laus nazywany przez przyjaciół i współ-
pracowników „Niki” jest dobrym duchem 
winnicy, wielkim pasjonatem i miłośni-
kiem swojej codziennej pracy, która jest 
częścią jego życia

WINA

#lekkie #zbalansowane 
Winogrona pochodzą z południowych tara-
sowych nasadzeń, a powstające wino jest nie 
tylko organiczne ale także biodynamiczne. 
Wyczujemy w nim aromaty cytrusów ze szcze-
gólnie wyczuwalnym grejpfrutem, który wpro-
wadza delikatną cierpkość i pikantność. Inten-
sywne, wyraziste, o znakomitym mineralnym 
finiszu.

Nazwa: 
Grüner Veltliner von den Terrassen  

Szczepy: grüner veltliner
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#lekkie #rześkie 
Organiczne i wegańskie wino z regionu Krem-
stal w Dolnej Austrii. Winogrona wzrastające 
na lessowych glebach są zbierane na początku 
września i poddawane spontanicznej fermen-
tacji. Otrzymujemy wino o wyrazistych aroma-
tach soczystych jabłek i owoców cytrusowych. 
Wino rześkie, aromatyczne i żywe, o wibrują-
cej kwasowości.

Nazwa: 
Classic Style Grüner Veltliner

Szczepy: grüner veltliner
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#zbalansowane #rześkie 
Wegańskie i organiczne wino spontanicznie 
fermentuje w stalowych kadziach, a potem 
przez 8 miesięcy dojrzewa na osadzie. Efek-
tem tych zabiegów jest wino o intensywnym 
zielono-żółtym kolorze i aromatach polnych 
ziół, świeżych jabłek oraz owoców tropikal-
nych. Eleganckie, kremowe, o świetnej mine-
ralności i kwasowości.

Nazwa: 
Grüner Veltliner Ried Gebling 1ÖTW 

Szczepy: grüner veltliner
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#zbalansowane #eleganckie 
Riesling o fenomenalnym potencjale starze-
nia, nawet do 15 lat od butelkowania. Uwo-
dzi aromatami kwiatów, miodu, białych brzo-
skwiń. W smaku pojawiają się także niuanse 
cytrusów i nektarynek. Niezwykle eleganckie, 
głębokie, o znakomitej równowadze pomiędzy 
mineralną kwasowością a owocową strukturą. 
Wybitny przedstawiciel swojej klasy.

Nazwa: 
Riesling Ried Gebling 1ÖTW 

Szczepy: riesling
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WINA

  
Grüner Veltliner von den 

Terrassen  2019
 

Pinot Noir Ried Gebling 
2017

 
  

  
Grüner Veltliner Ried Ge-

bling 2019
 
 Riesling Ried Gebling 2019
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 #zbalansowane #eleganckie 
Nowatorska odsłona flagowego austriackiego 
szczepu – wino niefiltrowane i niesiarkowane, 
poddane spontanicznej fermentacji i dojrze-
wające na osadzie. Uderza złocistą, głęboką 
barwą, aromatami melona i kruchych ciastek, 
po otwarciu potrzebuje napowietrzenia. Wino 
pełne, złożone, oleiste o intensywnie mineral-
nym zakończeniu. Zdecydowanie warte po-
znania.

Nazwa: 
Fundamental Grüner Veltliner  

Szczepy: grüner veltliner

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

y aromatyczne/pleśnio
e morza

6

10 10

13

SM-b-5

#pełne #złożone  
Winogrona szlachetnej odmiany pinot blanc 
zbierane są w połowie października kiedy po-
ziom cukrów osiągnie odpowiednio intensyw-
ną koncentrację. Wino fermentuje i dojrzewa 
w używanych beczkach dębowych dzięki cze-
mu odznacza się wyrazistym złocistożółtym 
kolorem. Pełne naturalnej słodyczy, zapachu 
miodu, owoców tropikalnych, brzoskwiń i mo-
reli. Bogate i gęste, ale zachowujące świetną 
kwasowość, która dodaje mu finezji i klasy

Nazwa: 
Pinot Blanc Beerenauslese 375 ml  

Szczepy: pinot blanc
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#zbalansowane #eleganckie 
Pochodzący z upraw w Burgenlandzie orga-
niczny zweigelt fermentuje w stalowych ka-
dziach z tygodniową maceracją na skórkach. 
Ciemnoczerwone z fioletowymi refleksami od-
znacza się aromatami owoców leśnych, jeżyn 
i jagód. Dobrze zbalansowane, miękkie, łagod-
ne, o pięknej owocowej strukturze.
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Nazwa: 
Classic Style Zweigelt

Szczepy: zweigelt
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#zbalansowane #eleganckie 
Winogrona szlachetnej odmiany pinot noir 
macerują przez 14 dni na skórkach, aby potem 
dojrzewać przez kolejne 19 miesięcy w dębo-
wych beczkach. Otrzymujemy wino o pięknej 
ciemnoczerwonej, ale klarownej barwie i zie-
mistych aromatach, którym towarzyszą nuty 
fiołków i jagód leśnych. Wino jest połączeniem 
siły i uroku – wyraziste ale miękkie taniny, zło-
żona struktura i wspaniały finisz.
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Nazwa: 
Pinot Noir Ried Gebling

Szczepy: pinot noir
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PRODUCENT
Winnica Groszer Wein została założona przez Mat-
thiasa Kröna zaledwie 8 lat temu - można powie-
dzieć, że choć dopiero weszła w wiek szkolny, to 
jest wybitnie zdolnym i znakomicie rozwijającym się 
uczniem. Parcele winorośli położne są na stromych 
wzgórzach Eisenberg, graniczących z Węgrami i 
pobliską Słowenią. Winnica obejmuje 26 ha, gdzie 
najmłodsze krzewy mają około 10 lat, a najstarsze 
blisko 50. Rzutki, barwny i pełen entuzjazmu Mat-
thias, wspólnie z przyjacielem i enologiem Marku-
sem Bachem, szczególną estymą i czułością darzą 
lokalny szczep blaufränkisch. Poetycko nazywają 
go klejnotem Europy Wschodniej, który daje uni-
kalne, powabne i równocześnie ekscytujące wina. 
„Blaufränkisch to połącznie taniczności nebbiolo, 
bukietu pinot noir oraz intensywności syrah” mówi 
Matthias. Czerpanie z tradycji, historii tutejszej zie-
mi nasiąkniętej międzykulturowością pogranicza 
oraz szacunek wobec terroir i autochtonicznych 
szczepów to najważniejsze wartości Groszer Wein. 
Matthias i Markus są stale głodni nowych wyzwań, 
angażują swoje siły i wiedzę w nietuzinkowe pro-
jekty winiarskie, a ich misją jest pokazanie światu 
niezwykłości tworzonych przez siebie win. 
Bardzo intersującym przedsięwzięciem jest projekt 
Almasy, gdzie we współpracy z wybitną sommelier-
ką Sarah Heller MW próbują odtworzyć historycz-
ne wina, jakie pili przodkowie szlacheckiej Rodziny 
Almasy na przełomie XIX i XX wieku. Wspomniana 
Rodzina Almasy słynęła z udziału w wyprawach 
naukowo-podróżniczych na krańce świata, zaan-
gażowania w rozwijające się lotnictwo, dyploma-
cję i niesamowitych przyjęć w zamku Bernstein w 
Burgenlandzie. Odtwarzanie ówczesnych im win to 
swoisty hołd wobec tradycji i historii regionu, z któ-
rej Matthias i Markus są tak bardzo dumni.

WINEMAKER
Markus Bach, główny enolog i winemaker Groszer 
Wein pochodzi z Würzburga położonego w nie-
mieckim regionie uprawy winorośli w Frankonii. To 
właśnie jemu właściciel winnicy Matthias Krön po-
wierzył opiekę i pieczę nad winoroślami porastają-
cymi wzgórza Eisenberg. Filozofią Markusa jest wy-
korzystywanie tradycyjnych technik enologicznych, 
używanie naturalnych dzikich drożdży, ręczny zbiór 
i selekcja gron oraz powolne dojrzewanie win. 

WINA

#pełne #złożone 
Prawdopodobnie jedyny na świecie field blend 
rose o przyjemnych owocowych i ziołowych 
aromatach. Doskonałe do owoców morza, 
ryb, kuchni azjatyckiej. Ma w sobie odrobinę 
cukru, co pomaga w jego odbiorze nawet po-
czątkującym konsumentom. Różowy styl wina 
pozwala na szerszy dobór jedzenia.

Nazwa: 
Gemischter Satz Rose  

Szczepy: zweigelt, blaufränkisch, merlot
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#zbalansowane #rześkie 
Stworzone przez Sarah Heller, Master of Wine, 
należy do kolekcji win rodziny Almasy, środko-
woeuropejskich podróżników i dyplomatów. 
Wyróżnia się aromatami pszczelego wosku, 
wspartego nutami zielonych owoców i mine-
ralności. Orzeźwiające ale złożone dzięki do-
bremu poziomowi alkoholu i 3 gramach cukru 
przy 6 gramach kwasowości. 

Nazwa: 
Almasy Grüner Veltliner „121”  

Szczepy: grüner veltliner
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#zbalansowane #rześkie 
Rote Küvee to blend zweigelta, blaufränkisch, 
cabernet sauvignon, syrah i merlota. Grona 
były zbierane ręcznie, fermentacja częściowo 
w kadziach stalowych, dojrzewanie w becz-
kach dębowych.  Owocowe w smakach i aro-
matach (wiśnia, jeżyna) z odświeżającym, mi-
neralnym tłem.

Nazwa: 
Rote Küvee 

Szczepy: zweigelt, blaufränkisch, cabernet 
sauvignon, syrah, merlot
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WINA

  
Szapary 2015

 
Saybritz 2015

 
 Rote Küvee 2015

 
Blaufränkisch DAC 2017 

Blaufränkisch  
vom Riegl 2013

  
Szapary 2015

 
 Rote Küvee 2015 

Gemischter Satz 
Rosé 2017
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 #zbalansowane #eleganckie 
Czerwone, długowieczne i bogate aromatycz-
nie wino z południowego Burgenlandu. Dłu-
gotrwałe dojrzewanie w dębowych beczkach 
nadało mu głęboki smak godny szczególnej 
oprawy. Czerwone owoce, kawa, gorzka cze-
kolada połączone z wyraźną i mimo upływu 
czasu, rześką kwasowością czynią z tego blau-
fränkischa wino szczególne.

Nazwa: 
Blaufränkisch von Riegl  

Szczepy: blaufränkisch
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#zbalansowane #eleganckie  
Wino stworzone z gron 40-letnich krzewów 
dojrzewających na parceli Szapary w okoli-
cach Eisenbergu. Ręczny zbiór, fermentacja 
w zbiornikach stalowych i rezygnacja z filtracji 
dały w efekcie wino bardzo delikatne, o głę-
bokim smaku czerwonych owoców z lekkim, 
słonawym posmakiem i pieprznym finiszem.

Nazwa: 
Blaufränkisch Szapary  

Szczepy: blaufränkisch
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    FRAN
CJA
Francję można kochać za wiele rzeczy – za chrupią-
ce bagietki, obłędnie aromatyczne sery, za ponad-
czasowe dzieła impresjonistów, za Małego Księcia, 
artystyczny Montmartre i wreszcie za najznamienit-
sze wina. To tutaj powstają najbardziej prestiżowe 
i najtrudniejsze do zdobycia wina, które są przed-
miotem inwestycji. To stąd pochodzą metody pro-
dukcji wykorzystywane dziś na całym świecie, a tak-
że prawodawstwo, na którym opierają się systemy 
apelacyjne wielu krajów. Manifestem francuskiego 
winiarstwa jest koncepcja terroir oznaczająca ze-
spół naturalnych czynników, takich jak klimat, gleba, 
temperatura, nasłonecznienie, ilość opadów, które 
decydują o jakości winnicy i powstających w niej 
win. Unikalne położenie geograficzne, bogactwo 
znakomitych gleb, różnorodność uprawianych od-
mian i przede wszystkim siła wielowiekowej tradycji 
sprawiają, że francuskie wina są punktem odniesie-
nia dla winiarzy z całego świata. 

SZAMPANIA
Producent Bernard Pertois s. 28
Szampania to prawdziwy klejnot francuskiego 
winiarstwa. Musujące, złote bąbelki nieustannie 
wzbudzają pożądanie i zachwyt ludzi na wszyst-
kich szerokościach geograficznych. Ten najbar-
dziej wysunięty na północ region winiarski Francji 
nie rozpieszcza klimatem – zimy są tutaj mroźne 
i wietrzne, a lata równie wymagające. Długi okres 
wegetacji zapewnia jednak winogronom znakomi-
tą kwasowość, która jest kluczowym czynnikiem 
przy wtórnej fermentacji i powolnym dojrzewaniu 
wina. Uprawia się tutaj trzy szczepy, które stano-
wią podstawę powstających szampanów – char-
donnay, pinot noir oraz pinot meunier.

ALZACJA
Producent Zink s. 32
Położona tuż przy granicy z Niemcami 
Alzacja słynie z produkcji win niemal 
wyłącznie jednoodmianowych. Na ety-
kietach pięknych, smukłych butelek 
znajdziemy nazwy, co we Francji nie-
zwykłe, pochodzące wprost od szcze-
pów z jakich powstały. Tutejsze wina są  
w większości białe, a do najważniejszych 
odmian należą pinot gris, gewurztrami-
ner, riesling, muscat czy pinot noir (je-
dyna dozwolona czerwona odmiana). 
Dzięki specyficznemu klimatowi i bardzo 
zróżnicowanym glebom z lokalnych wi-
nogron postawią znakomite jakościowo 
wina od wyraziście wytrawnych i kwaso-
wych, przez aromatyczne i owocowe, aż 
po wina słodkie czy z późnego zbioru.

LANGWEDOCJA – 
ROUSSILLON
Producent Clamel & Joseph s. 34
Langwedocja-Roussillon to malowniczy 
region południowej Francji usiany cypry-
sami, drzewami oliwnymi, średniowiecz-
nymi zamkami i rozległymi winnicami. 
Położona nad Morzem Śródziemnym 
jest jednym z najstarszych i największych 
regionów winiarskich Francji. Królują tu-
taj wina czerwone z takich szczepów jak 
grenache noir, syrah, mourvčdre, cari-
gnan, ale spotkamy także białe odmia-
ny jak picpoul, marsanne czy macabeu. 
Ze względu na ciepły i słoneczny klimat 
powstające wina cechują się dużą kon-
centracją owocu i bogactwem aroma-
tów. Ten dynamicznie rozwijający się re-
gion wzbogaca francuski rynek winiarski  
o wina przyjemne, szczere, radosne i 
pełne południowego słońca. 
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WINEMAKER
Obowiązki winemakera pełni aktualnie 
Reynald Pertois – wnuk seniora rodu 
Bernarda Pertois. Reynald jest odpo-
wiedzialny za nadzór nad wszystkimi 
parcelami należącymi do rodziny oraz 
za cały proces produkcji szampana sy-
gnowanego ich nazwiskiem.

Szampania – kraina musującego złota i symbol 
francuskiej elegancji. W tym najbardziej wysunię-
tym na północ regionie winiarskim Francji rodzina 
Pertois uprawia winogrona od ponad 10 pokoleń, a 
produkcję własnego szampana rozpoczęła w 1910 
roku. Obecnie w posiadaniu firmy Bernard Pertois 
jest 15 hektarów winorośli, z których 7 to Grand 
Cru Chardonnay dedykowany wyłącznie tej odmia-
nie. Wszystkie działki zlokalizowane są wokół miej-
scowości Mesnil sur Oger, a część z nich sąsiaduje z 
prestiżowymi parcelami Clos de Mensil należącymi 
do słynnego na cały świat domu szampańskiego 
Krug. Obecny zarządca firmy Patrice Pertois opo-
wiada, że rokrocznie przedstawiciel Kruga składa 
hojną propozycję odkupienia ich ziem, ale jak do 
tej pory nie spotkała się ona z aprobatą i jak za-
pewnia Patrice nigdy nie spotka. Szampany pro-
dukowane przez Bernard Pertois powstają wyłącz-
nie z odmiany chardonnay i określane są mianem 
Blanc de Blanc. Znakomicie wyrażają charakter  
i elegancję tego szczepu oraz terroir na jakim wzra-
stały winogrona. Winnica Bernard Pertois to świet-
ny przykład małego, rodzinnego biznesu tworzące-
go jedne z najbardziej pożądanych win świata. 

WINA

#rześkie #lekkie
Jest bladozłoty, przyjemnie musujący i mający 
świetną żywotność. W tym przypadku zawar-
tość cukru jest bliska zeru, co uwidacznia peł-
ny charakter odmiany winogron chardonnay. 
Czujemy więc i smakujemy całą gamę owoców 
jabłka i gruszy, z delikatnymi nutami mineral-
nymi i tostowymi. Szczere, zadziorne, świet-
nie orzeźwiające, dla miłośników wyrazistych  
i w pełni naturalnych smaków.

#lekkie #eleganckie
Cudowny szampan o złocistym kolorze i deli-
katnym, ale długim musowaniu. Kwintesencja 
elegancji w aromacie i smaku . Piękny balans 
między orzeźwiającą kwasowością, a lekką 
uwodzącą słodyczą. Pachnie kwitnącymi drze-
wami owocowymi, jabłonią, gruszą, brzoskwi-
nią. Aromaty wzmacniają delikatne niuanse 
skórki drożdżówki i kruszonki. Całości dopeł-
nia długi, dojrzale cytrusowy finisz. Pasuje do 
wszystkiego i na każdą okazję. 

#lekkie #eleganckie
To uosobienie przyjemności – z jednej stro-
ny lekko pobudzający kwasowością, z drugiej 
odurzający podbitymi słodyczą aromatami. 
Uwodząco kremowy i pełny w smaku. Do-
skonały dla zaczynających przygodę z szam-
panem i chcących rozkoszować się smakiem 
tego królewskiego wina. Wyższa zawartość 
cukru sprawia, że jest również wyśmienitym 
dodatkiem do owocowych deserów. 

#pełne #złożone
Champagne Brut Cuvée de reserve pochodzi z 
najstarszych krzewów winnicy Bernard Pertois 
i jest specjalnie tworzoną mieszanką z przynaj-
mniej trzech roczników. Złoty kolor wina, ale też 
etykiety podkreślają wyjątkowy charakter tego 
szampana. Piękny począwszy od butelki, przez 
zapach po smak. Pachnie dojrzałymi, wręcz su-
szonymi owocami od cytrusów, przez zółte jabł-
ka i pigwy, po aromaty miodu, orzechów i grza-
nek. Genialny solo lub do złożonych potraw, ryb 
w mocnych sosach lub półkrwistych mięs. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Champagne Brut Tradition– Grand Cru - Blanc 
de Blancs
Szczepy: chardonnay

Nazwa: 
Champagne Brut Zéro - Grand Cru - Blanc de 
Blancs 
Szczepy: chardonnay

Nazwa: 
Champagne – Demi-Sec - Grand Cru - Blanc 
de Blancs
Szczepy: chardonnay

Nazwa: 
Champagne Brut Cuvée de Réserve – Grand 
Cru - Blanc de Blancs
Szczepy: chardonnay

BPP-m-2
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 #złożone #pełne
Champagne Brut Cuvée prestige dojrzewał w 
butelce ponad 7 lat, aby mogły rozwinąć się 
w nim głębokie aromaty orzechowe, karme-
lowe, a nawet lekko tytoniowe. Nie stracił jed-
nak swojej pierwotnej świeżości i kwasowości. 
Powstaje tylko z najlepszych winogron, w naj-
lepszych rocznikach. Smakujemy dojrzałego 
szampana co doskonale widać w jego głębo-
kiej barwie, subtelnym musowaniu i złożoności 
aromatów, które z biegiem lat będą się jeszcze 
rozwijały. Kto da radę nie wypić wszystkich bu-
telek, może je spokojnie na lata odłożyć. Pasuje 
do…– raczej do czego nie pasuje….

#lekkie #orzeźwiające
Champagne Brut rosé powstał z odmian char-
donnay i pinot noir dzięki czemu ma piękny  
i delikatny łososiowy kolor. Jest z pozoru 
zwiewny, świeży, ale jednak czujemy, że to wiel-
kie wino ze wspaniałego regionu. Mile łechcze 
podniebienie bąbelkami i aromatami pozio-
mek, dzikich jagód i czerwonych grejpfrutów. 
Doskonały do świętowania, ale też krewetek, 
homarów, łososia saute, surowych mięs, de-
likatnych pasztetów i wytrawnych deserów  
z czerwonych owoców. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Champagne Brut Cuvée Prestige – Grand Cru 
- Blanc de Blanc
Szczepy: chardonnay

Nazwa: 
Champagne Brut Rosé – Grand Cru 

Szczepy: chardonnay, pinot noir
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PRODUCENT
Alzacja to region Francji słynący z produkcji win 
niemal wyłącznie jednoodmianowych. Położona 
przy granicy z Niemcami i rozciągająca się wzdłuż 
doliny Renu i pasma Wogezów jest domem takich 
odmian jak pinot gris, riesling, gewürztraminer, 
muscat czy pinot noir. To właśnie tutaj swoje wino-
grona uprawiają właściciele winnicy Zink położonej 
w miejscowości Pfaffenheim i obejmującej raptem 
9 hektarów nasadzeń. Różnorodność geologiczna 
tutejszych gleb i bardzo suchy mikroklimat konty-
nentalny sprawiają, że jest to idealna lokalizacja 
geograficzna. Sercem posiadłości jest piwnica da-
towana na 1640 rok i nadal posiadająca znakomite 
warunki do dojrzewania i starzenia wina. A właśnie 
dojrzewanie wina jest kluczem do zrozumienia 
podejścia winnicy Zink. Jak podkreślają właścicie-
le naczelną zasadą ich winiarskiego biznesu jest 
cierpliwość. „Perfekcyjność wymaga czasu” mówi 
współwłaścicielka Étienne – dlatego wszystkie pro-
dukowane wina dojrzewają w piwnicy nawet kilka 
lat przed trafieniem do sprzedaży. Wychodzą z za-
łożenia, że winom potrzebny jest czas aby aromaty 
mogły się naturalnie rozwinąć oraz osiągnąć pełną 
harmonię i równowagę. W związku z tym wśród 
oferowanych win znajdziemy tylko starsze roczniki. 
Winnica Zink przywiązuje także ogromną wagę do 
ekologicznych metod produkcji, z poszanowaniem 
środowiska. Wszelkie prace zarówno w winnicy jak 
i piwnicy mają na celu stworzenie znamienitych 
jakościowo win, z równoczesnym szacunkiem wo-
bec ziemi, terroir i natury. Zamknięty w szczupłej, 
alzackiej butelce Pinot Noir Audace jest dowodem 
na to, że ten cel udaje się znakomicie realizować.

WINA

#eleganckie #złożone
Zink to winnica stawiająca na perfekcję w pro-
cesie powstawania wina w myśl zasady, że tyl-
ko czas pozwala na osiągniecie odpowiedniej 
harmonii i balansu w winie. Dlatego nie wpro-
wadza na rynek młodych roczników. Gewurz-
traminery z Alzacji znane są z wyższej zawarto-
ści alkoholu (14%) i bardzo aromatycznych nut 
różanych, owoców liczi i słodkich przypraw. 

#eleganckie #złożone
Wino tworzone bez pośpiechu i w zgodzie  
z naturą, co jest częsta praktyką alzackich win-
nic. Pinot Noir jest jedynym czarnym szcze-
pem dozwolonym w Alzacji. Świetne warunki 
upraw w rejonie gminy Pfaffenheim pozwalają 
na dłuższe dojrzewanie tej wymagającej od-
miany. W efekcie otrzymujemy wino dojrzałe 
i skoncentrowane o aromatach czerwonych 
owocó. W smaku eleganckie i odświeżające.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Gewurztraminer 

Szczepy: gewurztraminer

Nazwa: 
Pinot Noir

Szczepy: pinot noir
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#złożone #pełne
Francuskie słowo „Audace” oznacza śmiałość i 
taki ma być ten pinot noir, schodzący z utartych 
szlaków w poszukiwaniu nowych siedlisk i od-
rzucaniu tradycyjnych praktyk. W efekcie otrzy-
mujemy wino będące mieszanką czerwonych 
owoców wiśni i czarnej morwy. Proces dojrze-
wania wina w nowej dębowej beczce wprowa-
dza nuty drzewne i tostowe.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Pinot Noir Audace 

Szczepy: pinot noir

PZ-c-2
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PRODUCENT

WINEMAKER
Opiekę nad całym procesem winifikacji 
sprawuje winemaker Laurent Calmel. 
Po ukończeniu wyższych studiów eno-
logicznych rozpoczął pracę w winnicach 
zarówno we Francji jak i poza jej grani-
cami. Zdobyte doświadczenie i ogrom-
ną wiedzę wykorzystał rozpoczynając 
współpracę z Jérôme Josephem przy 
tworzeniu wspólnego projektu. W swo-
jej pracy przykłada dużą wagę do eko-
logicznych metod winifikacji i poszano-
wania praw natury.

Langwedocka winnica Calmel & Joseph to wspól-
ny projekt, na którego czele stoi dwóch przyjaciół 
- Laurent Calmel i Jérôme Joseph. Pomysł wspól-
nego przedsięwzięcia narodził się w 1995 roku i od 
tego czasu dwaj przyjaciele stale rozwijają swoją 
wspólną winiarską pasję. W 2015 roku kupili impo-
nująca posiadłość, położoną w bliskim sąsiedztwie 
średniowiecznego Carcassonne, w zachodniej Lan-
gwedocji. W chwili obecnej Calmel & Joseph pro-
dukują wina zarówno z winogron pochodzących z 
ich własnych upraw, a także skupują winogrona od 
sprawdzonych, lokalnych hodowców. Własne win-
nice położone są na wysokości 300 metrów n.p.m. 
wśród pięknej śródziemnomorskiej roślinności. 
Tutejsze gleby są bogate w piaskowce, glinę, kredę 
a także skały wapienne. Poranne i wieczorne mgły 
sprawiają, ze tutejszy klimat jest bardziej wilgotny 
i chłodniejszy niż na sąsiednich terenach. Zarów-
no uprawa winorośli jak i cały proces winifikacji 
opiera się wyłącznie o metody ekologiczne i orga-
niczne. Winiarze nie używają pestycydów, sztucz-
nych nawozów czy innych chemicznych dodatków. 
Jak mówi Laurent Calmel „Nasza praca polega na 
przywracaniu życia w glebie w celu pobudzenia 
mikoryz, robaków, aktywności bakteryjnej, grzy-
bów i owadów. W tym celu wzbogacamy zawartość 
organiczną ziemi zimowym siewem fasoli, owsa i 
jęczmienia, których systemy korzeniowe przebijają 
i napowietrzają warstwy gliny i zwiększają poziom 
azotu w glebie”. Respektowanie praw natury owo-
cuje w postaci znakomitych, uczciwych i wolnych 
od chemicznych polepszaczy win. 

WINA

#rześkie #lekkie
Piquepoul blanc to jedna z najstarszych francu-
skich odmian winorośli, która zyskuje coraz więk-
sze uznanie wśród konsumentów. Wino otwiera 
zapach kwiatów cytrusowych i delikatne nuty 
roślinno-ziołowe jak anyż czy tymianek. W ustach 
odczucie świeżych zielonych jabłek i gruszek w 
towarzystwie lekko pikantnych nut ziołowych. Fi-
nisz cytrusowy i delikatnie słonawy. Odmiana cie-
kawie ewoluuje w butelce nabierając złożoności 
w okresie od jednego do dwóch lat. 

#medium #złożone
Wino musujące z apelacji Limoux, jednej z najstar-
szych apelacji w kraju i pierwszej w Langwedocji. 
To właśnie tu benedyktyńscy mnisi zapoczątko-
wali wytwarzanie wina metodą tradycyjną, z której 
dziś słynie Szampania. Blanquette to lokalna na-
zwa dla szczepu winogron mauzac, które stano-
wią 90% mieszanki użytej do produkcji wina. Po 15 
miesiącach dojrzewania w butelce otrzymujemy 
lekko ościste, przyjemnie musujące wino o aroma-
tach brzoskwiń, gruszek z cytrusowymi nutami.  

#lekkie #eleganckie
Projekt Amstramgram (słowa pochodzące od po-
pularnej francuskiej wyliczanki) to modernistyczne 
podejście do produkcji win z regionu Langwedocji. 
Doskonały wybór na niezobowiązujące spotkanie 
z przyjaciółmi.  Wyraziste aromaty białych kwia-
tów, anyżu i zielonego jabłka doskonale równowa-
żą się z owocowymi, delikatnie wyczuwalnymi nu-
tami mentolu i anyżu. Dojrzewa na osadzie przez 
4 miesiące.

#eleganckie #złożone
Wino z apelacji IGP Pays d’Oc znajdującej się  
w południowej części Francji. Winogrona 
zbierane są w dwóch podejściach i osobno 
fermentowane, żeby balansować młodość  
i dojrzałość aromatów. Rok 2018 jest świeższy, 
lekko wręcz słony, ale z ciągle obecnymi aro-
matami moreli i owoców tropikalnych. Czę-
ściowo beczkowane przez 3 miesiące zyskuje 
dzięki temu przyjemny lekko tostowy finisz.  

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Blanquette de Limoux

Szczepy: mauzac, chardonnay

Nazwa: 
Villa Blanche Picpoul de Pinet

Szczepy: picpoul blanc

Nazwa: 
Quartier Libre, Les vins Amstramgram

Szczepy: clairette, grenache blanc, rolle, 
    roussane

Nazwa: 
Villa Blanche Chardonnay

Szczepy: chardonnay
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WINAWINA

#złożone #pełne
Pochodzący z apelacji IGP Pays d’Oc Malbec 
ma głęboką purpurową barwę. Pojawiają 
się aromaty dojrzałych owoców, przypraw  
i prażonych migdałów. Wino smakuje dojrza-
łymi śliwkami, ciemnymi owocami i charak-
terystycznym dla odmiany słodkim tytoniem. 
Czteromiesięczne dojrzewanie w dębowych 
beczkach dodaje gładkości przez co francuski 
malbec staje się łagodniejszy w ustach.

#rześkie #lekkie
Iście francuski styl różowego wina z apelacji 
IGP Pays d’Oc, które charakteryzuje się za-
pachem białych kwiatów, róż oraz odświe-
żającymi nutami anyżu i mięty. Wyjątkowy 
smak i świeżość przypominający brzoskwinie 
i morele, z nutami cytrusowymi i grenadyny 
(syrop z owocu granatu). Wino delikatne, ale 
z charakterem dlatego doskonale połączy się 
z wyrazistymi przystawkami np. grzankami z 
czerwonym kawiorem.   

#eleganckie #złożone
Wino z apelacji IGP Pays d’Oc znajdującej się  
w południowej części Francji. Winogrona 
zbierane są w dwóch podejściach i osobno 
fermentowane żeby zbalansować młodość  
i dojrzałość aromatów. Rok 2018 jest świeższy, 
wręcz lekko słony, ale z ciągle obecnymi aro-
matami moreli i owoców tropikalnych.  

#lekkie #eleganckie
Klasyczne połączenie charakterystycznych 
dla regionu szczepów daje wino o aromatach 
czarnych i czerwonych owoców (porzeczek 
i malin) oraz ziół i przypraw (tymianku, ore-
gano). Dojrzewane bez beczki jest odświeża-
jące w smaku, lekko pieprzne i zostawiające 
przyjemny ziołowy finisz. Świetne pasuje do 
kuchni śródziemnomorskiej, mięs w ziołach  
i warzywnych ratatouille. 

#pełne #złożone
Wino z linii „Les Terroirs” – projektu, który bazuje 
na naturalnych uprawach. Siedliska upraw znaj-
dują się w tzw. „cool terroirs” często na skraju 
upraw winiarskich. Pozwala to na dłuższe dojrze-
wanie winogron, które zbiera się ręcznie dopiero 
gdy osiągną maksymalną koncentrację owocu. 
Wino dojrzewa 12 miesięcy w betonowych zbior-
nikach uzyskując wyraziste aromaty ciemnych 
owoców, torfu, rozmarynu i lawendy. Wino z po-
tencjałem do rozwoju w butelce. 

#pełne #złożone
Apelacja Côtes du Roussillon Villages jest jedną 
z najlepszych w Langwedocji. Idealne warunki 
upraw ściągają tu licznych inwestorów. Wina stąd 
są wyraziste i pełne smaku. W ustach wyczuwal-
ne poziomki, czerwone porzeczki i dojrzałe gra-
naty, wzbogacone posmakiem trufli i gorzkiej 
czekolady. Powstały ze szczepów blend w całości 
dojrzewa przez 12 miesięcy w drewnianych becz-
kach, wcześniej używanych do starzenia białego 
wina.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
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TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Villa Blanche Grenache

Szczepy: grenache gris, grenache noir

Nazwa: 
Villa Blanche Viognier

Szczepy: viognier

Nazwa: 
Villa Blanche Malbec

Szczepy: malbec 

Nazwa: 
Languedoc Rouge AOP

Szczepy: 50% syrah, 40% grenache,  
10% carignan

Nazwa: 
Saint Chinian

Szczepy: 50% syrah, 30% grenache,  
20% cinsault 

Nazwa: 
Caramany, Côtes du Roussillon Villages

Szczepy: 50% syrah, 30% grenache,  
20% cinsault 
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OCENY
Caramany, Côtes du Roussillon 

Villages 2016

Villa Blanche Malbec 2018

Villa Blanche Chardonnay 2016

Villa Blanche Viognier 2018

Villa Blanche Picpoul  
de Pinet 2018

Caramany 2016

Villa Blanche Chardonnay 2016

Bronze Medal

Bronze Medal

Bronze Medal
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Jednym z najbardziej ekscytujących 
hiszpańskich doświadczeń jest wę-
drówka po barcelońskich tapas barach, 
gdzie niemalże bez końca można pró-
bować maluśkich przekąsek popijając 
aromatycznym, hiszpańskim winem, 
koniecznie ze szklanki. Hiszpanie uwiel-
biają świętować – nie tylko jesienią, ale 
także w ciągu roku w wielu regionach 
odbywają się rozliczne fiesty i imprezy, 
gdzie wino odgrywa główną, pierwszo-
planową rolę. Hiszpania ma największą 
powierzchnię upraw na świecie (ponad 
milion hektarów), ale wskutek suchego 
klimatu wydajność jest tutaj stosunko-
wo niska, co sprawia, że zajmuje dopie-
ro trzecie miejsce w światowej produk-
cji wina. Jest też regionem niezwykle 
różnorodnym zarówno jeśli chodzi  
o szczepy, a także miejsca uprawy – po-
cząwszy od deszczowej i zielonej Galicji 
na północy kraju, na rozgrzanej słoń-
cem Andaluzji skończywszy. Właśnie ta 
różnorodność sprawia, że hiszpańskie 
wina podbijają świat.
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Producent La Vinyeta s. 44
DO Empordà to apelacja położona w 
północno wschodniej Katalonii, tuż przy 
granicy z Francją, w sąsiedztwie Pire-
nejów i morza Śródziemnego. Tutejsze 
winnice porastające głównie piaszczyste 
i aluwialne, kwaśne gleby, pozostają pod 
nieustającym wpływem silnego północ-
nego wiatru Tramontane, który pozo-
staje najbardziej charakterystycznym 
znakiem regionu. Stosunkowo łagodne 
zimy przeplatają się z upalnymi latami, 
łagodzonymi przez orzeźwiającą, mor-
ską bryzę. Z odmian czerwonych upra-
wia się tutaj głównie lokalne odmiany 
takie jak carignan lub samsó, a z białych 
dominują garnacha blanca, garnacha 
tinta i macabeo. Większość tutejszych 
winnic ma minimum 30 lat, co jest nie-
jako gwarancją bardzo ciekawych i ja-
kościowych win pełnych hiszpańskiego 
temperamentu.

Producent Mas Xarot s. 42
Cava D.O. - Katalonia zajmuje północno-
-wschodnią część Hiszpanii - od masyw-
nych Pirenejów, po brzegi Morza Śród-
ziemnego. Ten niepokorny region jest 
bez wątpienia królestwem musującej 
Cavy – wytwarzana metodą tradycyjną 
wskutek powtórnej fermentacji w butelce 
daje wina o pełnym spektrum aromatów 
i smaków – od rześkich i owocowych po 
złożone, kremowe i dojrzałe.

CAVA D.O.

DO EMPORDA  
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PRODUCENT

WINEMAKER
Ferran Gironès - główny winemaker w Mas Xarot - od-
kąd sięga pamięcią jest rozmiłowany w musującej ca-
vie. W 1991 ukończył studia wyższe w zakresie enologii 
i uprawy winorośli, a w 2007 uzyskał certyfikat som-
meliera przyznawany przez CETT. Pochodzi z rodziny 
o bogatych tradycjach winiarskich, a swoje życie za-
wodowe postanowił związać z Katalonią i powstającą 
tam cavą. W winnicy Mas Xarot jest odpowiedzialny za 
cały proces produkcji od upraw i nasadzeń po zbiory 
i zaangażowanie w piwnicy. Swoją pracę opiera na 
tradycji i klasycznych technikach produkcji, uwzględ-
niających ograniczenie użycia siarczynów czy dbanie  
o ekologię i środowisko. Największą satysfakcję od-
czuwa gdy może spróbować efektów swojej ciężkiej 
pracy i otwiera butelkę nowego rocznika cavy, która 
uwalnia swoje piękno, złożoność i charakter.

Cava - nazywana przez wielu hiszpańską wersją szam-
pana - powstaje w sercu niezależnej i ekscentrycznej 
Katlonii. To właśnie tam, na zachód od gwarnej i cha-
ryzmatycznej Barcelony, w niewielkiej miejscowości 
Sant Sadurní d'Anoia, w regionie Penedes ma siedzibę 
znakomity lokalny producent o międzynarodowej sła-
wie – Mas Xarot. Początki winnicy sięgają wczesnych 
lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy kreatywny i rzutki 
Victor Centellas postanowił wykorzystać swoją do-
tychczasową wiedzę i doświadczenie w produkcji cavy 
i założyć własną winnicę, gdzie będzie mógł realizować 
swoje marzenia, wizję i pasję. Po czterdziestu latach 
ciężkiej pracy winnica może pochwalić się imponującą 
piwnicą zdolną pomieścić nawet do miliona butelek 
cavy rocznie. Winnice położone są zarówno na zróżni-
cowanych wysokościach do 700 m n.p.m jak i glebach 
od wapiennych, przez kamieniste do gliniastych. Za-
leżnie od usytuowania, terroir, klimatu i rodzaju na-
sadzeń uprawia się winogrona z których powstają za-
równo młode, rześkie, kwasowe cavy jak i eleganckie, 
pełne ciała i osobowości reservy. Winogrona zbierane 
są ręcznie, selekcjonowane i poddawane pierwszej 
fermentacji w stalowych kadziach, a drugiej, zgodnie 
z metodą klasyczną, w butelkach. Główne odmiany to 
xarel·lo, która daje cavie strukturę, kwasowość i długi 
potencjał starzenia oraz macabeo i parellada, które 
odpowiadają za owocowość, świeżość i aromatycz-
ność wina. Każda butelka cavy sygnowana przez Mas 
Xarot oprócz walorów smakowych zawiera w sobie 
pasję, oddanie tradycji i hiszpański temperament.
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#eleganckie #zbalansowane
Doskonale ułożone, złociste w kolorze wino o 
drobnych perlistych bąbelkach. Wyprodukowa-
ne z winogron ze starych winorośli  z regionu 
Penedes. Dojrzewające powyżej 24 miesięcy. W 
ustach pełne, zrównoważone z aromatami bia-
łych owoców i orzechów o długim przyjemnym 
finiszu. Idealnie pasuje do białych mięs, dym-
nych potraw oraz dojrzewających serów.

#lekkie, #orzeźwiające
Świeże, aromatyczne i owocowe wino o perli-
stych bąbelkach. Produkowane przez klasycz-
ną winnicę w historycznej części apelacji. Doj-
rzewa ponad 15 miesięcy.  Doskonałe o każdej 
porze dnia, pasujące do owoców morza, białe-
go mięsa oraz do dań z ryżu.

#pełne #złożone
Niezwykłe wino o głębokim, złotym kolorze. Uka-
zuje wszystko co najlepsze dla terroir historycz-
nej części Penedes. Dojrzewa przez minimum 
60 miesięcy. Przejawia aromaty typowe dla doj-
rzewania – dymu i brioche. Przejawia eleganc-
ki długi finisz. Przeznaczone do złożonych dań  
z białego mięsa, pieczeni oraz dojrzałych serów. 

#pełne #złożone
Czyste, musujące złoto w kieliszku. Powstaje z naj-
starszych krzewów w winnicy i tylko w najlepszych 
rocznikach. Dojrzewa co najmniej 60 miesięcy. 
Zajdziemy w niej bogate aromaty suszonych, pra-
żonych, a nawet delikatnie wędzonych owoców. 
Ujmująca, złożona i chwytająca za serce.  

#rześkie #zbalansowane
Elegancka, różowa cava od pierwszego wejrze-
nia uwodzi subtelnie miedzianą, bladoróżową 
barwą i drobnymi bąbelkami. Jej urzekający 
zapach przywodzi na myśl owoce leśne, dzikie 
poziomki czy słodko-kwaśne maliny. Wino cu-
downie orzeźwiające, krągłe, o świetnej kwa-
sowości i długim, trwałym posmaku. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Cava Mas Xarot Brut

Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada

Nazwa: 
Cava Mas Xarot Reserva Brut Nature 

Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada

Nazwa: 
Cava Mas Xarot Gran Reserva Brut Nature 

Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada

Nazwa: 
Cava Mas Xarot Gran Reserva Milesime 
Szczepy: xarel·lo, macabeo, parellada,  
chardonnay

Nazwa: 
Cava Rosat Reserva Mas Xarot 

Szczepy: pinot noir

A:

A:

A:

A:

MX-m-2

MX-m-3

MX-m-4

MX-m-5

MX-m-1
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WINA

#lekkie #zbalansowane
Urzeka wiśniowym kolorem z fioletowymi re-
fleksami. W zapachu aromatyczne, bogate w 
nuty czerwonych owoców i ziół. Dzięki leżako-
waniu przez 4 miesiące w dębowych beczkach 
pojawiają się także niuanse tostowe i prażo-
nych orzechów. Świeże, z przyzwoitymi garbni-
kami i przyjemną kwasowością.

#lekkie, #rześkie
Młode, rześkie wino o słomkowym kolorze z 
zielonymi refleksami. Intensywność aroma-
tów jest charakterystyczna dla szczepu ma-
lvasia, z jakiego powstało wino – odnajdziemy 
w nim nuty owoców tropikalnych i kwiatów. 
Świeże, prostolinijne, kremowe o wytrwanym 
finiszu.

#rześkie #zbalansowane
Białe wino dojrzewające na osadzie, z czego 1/3 
leżakuje 2 miesiące w nowych beczkach z
francuskiego dębu. Intensywne, wypełnione 
aromatami cytrusów, limonek, białych owoców
oraz delikatnych nut dymnych i drewnianych 
pochodzących z beczki. Eleganckie, gładkie, o
mineralnej kwasowości i harmonijnym finiszu.

#pełne #eleganckie
Wino o głębokiej, czereśniowej barwie dojrze-
wa przez 8 miesięcy w nowych beczkach z dębu 
francuskiego, rumuńskiego i węgierskiego. Urze-
ka aromatami dojrzałych czerwonych i czarnych 
owoców połączonych z tostowymi nutami beczki. 
Wino świetnie zrównoważone, pełne, z dobrze zin-
tegrowanymi garbnikami, o długim przyjemnym 
finiszu.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
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SŁODYCZ
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Nazwa: 
Mono Blanc

Szczepy: malvasia

Nazwa: 
Mono Negre 

Szczepy: monastrell

Nazwa: 
Llavors

Szczepy: xarel·lo, macabeo, garnatxa roja

Nazwa: 
LIavors Negre 

Szczepy: carinyena negra, merlot, 
garnatxa negra

A:

A:

A:

W-LV-c-1

W-LV-b-2
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W-LV-b-1
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PRODUCENT

WINEMAKER
Josep i Marta Serra poznali się studiując enologię na 
jednej z hiszpańskich uczelni. Przyznają, że połączyła 
ich miłość do winorośli i gdy tylko nadarzyła się okazja 
zakupu starej winnicy w północnej Katalonii nie wahali 
się ani chwili. Obecnie nadal są sercem winnicy i trosz-
czą się o każdy element procesu powstających tu win 
i pozostałych ekologicznych produktów. Marta prowa-
dzi swój indywidualny projekt Vins de Pedra dedyko-
wany swojemu pradziadkowi – winiarzowi.

Na północ od gwarnej i kosmopolitycznej Barcelo-
ny, tuz przy granicy z Francją i w centrum regionu Alt 
Empordà położona jest niewielka, rodzinna winnica 
La Vinyeta. Założona przez małżeństwo Josepa i Martę 
Serra w 2002 roku rozpoczęła swoją winiarską historię 
od pozyskania przez wspomnianą parę parceli poro-
śniętych starymi krzewami winorośli oscylującymi po-
między 50 a 80 lat. Właściciele sukcesywnie powięk-
szali areał winnicy skupiając się na uprawie głównie 
lokalnych odmian takich jak carinyena, garnatxa i ma-
cabeu. Josep i Marta od samego początku byli wierni 
filozofii holistycznej i konsekwentnie dążyli aby two-
rzone przez nich miejsce oferowało nie tylko wina, ale 
także oliwę, miody, organiczne warzywa czy naturalne 
sery. Wszystkie produkty, w tym wina mają certyfikaty 
organiczne i powstają z poszanowaniem natury oraz 
z dbałością o zrównoważony rozwój. Zróżnicowane 
gleby, wśród których napotkamy łupki i granity wpły-
wają na charakter powstających tu win, którym nie 
brak wigoru i niezależnego, katalońskiego charakteru. 
Zespół La Vinyeta lubi dzielić się z innymi swoją wiedzą 
na temat wina i dzikiego krajobrazu, który ich otacza 
organizując liczne degustacje, szkolenia winiarskie 
czy warsztaty kulinarne. Można także zatrzymać się w 
winnicy i wówczas najlepiej poczuć ducha tutejszej zie-
mi i owoców, jakie rodzi.
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Producent Coto De Gomariz s. 50
Zlokalizowane tuż przy północnej grani-
cy z Portugalią Ribeiro to region, gdzie 
tradycje uprawy winorośli sięgają cza-
sów rzymskich i początków naszej ery. 
D.O. Ribeiro jest równocześnie jedną  
z najstarszych apelacji w Hiszpanii,  gdzie 
dominują białe, autochtoniczne szczepy 
takie jak treixadura, loureiro, godello. 
Większość winnic położonych jest w nie-
zwykle malowniczych, rozległych doli-
nach rzek, na gliniasto-piaszczystych gle-
bach o dużej zawartości kamieni i żwiru. 

Producent Bodegas As Laxas s. 48
Rias Baixas to niezwykle prężna i presti-
żowa apelacja położona w deszczowej  
i zielonej Galicji, na północy Hiszpanii. W 
całym regionie odczuwalny jest wpływ 
Oceanu Atlantyckiego, który przekłada 
się na tutejszy klimat, a ten na charak-
ter powstających tu win. Gwiazdą Rias 
Baixas jest albariño, które urzeka świe-
żością, kwasowością, skoncentrowanym 
owocem i solidną budową.

RIBEIRO D.O.

RIAS BAIXAS D.O.  
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PRODUCENT

WINEMAKER
Trzonem Bodegas As Laxas jest tworząca je ro-
dzina Simón Ferro. Jeden z wnuków seniora rodu 
mówi otwarcie „to co najbardziej lubię w naszej 
winnicy to czas zbiorów – to prawdziwie piękny 
moment, który gromadzi całą rodzinę blisko sie-
bie. Winnica to nasze życie”. To szczere wyznanie 
znakomicie określa jak wielką wartością dla całej 
rodziny Simón Ferro jest wino i wzajemne relacje. 
Wszyscy jej członkowie są w pełni zaangażowani na 
rzecz winnicy i wspólnej pracy, a ich silne, rodzinne 
więzi są siłą napędową i gwarancją międzynarodo-
wego sukcesu. Swoje wina eksportują do ponad 20 
krajów świata, gdzie zdobywają nagrody i cieszą się 
ogromnym uznaniem.

Rodzinna winnica Bodegas As Laxas mieści się  
w malowniczej, zielonej Galicji, przy samej granicy 
z sąsiednią Portugalią, w prestiżowej apelacji Rias 
Baixas. W tym najbardziej deszczowym regionie 
Hiszpanii króluje soczysta zieleń, zapierające dech 
w piersiach widoki, kuchnia pełna ryb i owoców 
morza oraz rześkie i mineralne białe wino na bazie 
szczepu albariño. Winnice należące do Bodegas As 
Laxas mają długą i bogatą tradycję sięgającą połowy 
XIX wieku, od kiedy zaczęto wykorzystywać tutejsze 
ziemie do uprawy winorośli. W 1976 roku winnice 
zostały kupione przez seniora rodu José Simón Fer-
ro, który zapoczątkował rodzinny biznes pod nazwą 
Bodegas As Laxas. Posiadając raptem hektar ziemi 
José całą swoja uwagę, zapał i miłość poświęcił bia-
łej odmianie albariño, skupiając się na pozyskiwaniu  
z niej jak najwyższej jakości win. Dzięki jego ciężkiej 
pracy oraz wysiłkom czwórki dzieci winnice obejmu-
ją obecnie około 50 hektarów i porastają łagodne 
wzgórza schodzące w dół rzeki Miño. Rozwijając  
i rozbudowując rodzinną posiadłość wprowadzono 
szereg inwestycji technologicznych, które pozwoliły 
zwiększyć produkcję, podnieść jakość i eksportować 
wina poza granice Hiszpanii. Nadal niepodzielnym 
królem w winnicy jest biała, endemiczna odmiana 
albariño, z której rodzina Simón Ferro tworzy znako-
mite jakościowo, mineralne, o świetnym potencjale 
starzenia wina białe. Prawdziwą perełką i dumą ro-
dziny jest produkowane metodą szampańską mu-
sujące albariño – prawdziwa rzadkość i gratka dla 
miłośników wina. 
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#eleganckie #zbalansowane
Rewelacyjne albariño z regionu Rias Baixas, 
wielokrotnie nagradzana wizytówka tego 
producenta. Intensywne aromaty owocowe 
- jabłka i morele, mango z kwiatowym tłem.  
W ustach pełne orzeźwienia z nutami limon-
ki, a jego kwasowość dobrze komponuje się  
z pełną teksturą wina. The Albariño! - w rewe-
lacyjnej cenie.

#lekkie, #orzeźwiające
Intensywnie aromatyczne wino, z uwodzącym 
aromatem zielonych jabłek i owoców tropikal-
nych, w szczególności ananasa. Wino świetnie 
utrzymuje swój aromat w ustach, a rześka 
kwasowość zapewnia przyjemne odświeżenie 
z każdym łykiem. Idealne na lato i do dań kwa-
śnych słonych, z ryb i owoców morza. 

#pełne #złożone
Unikatowe wino musujące, zrobione metodą 
tradycyjną w 100% z albariño. Leżakowało na 
osadzie przez 9 miesięcy. Aromatycznie wspa-
niała kombinacja cytrusów, ciasta drożdżowe-
go, orzechów oraz miodu. W ustach wino jest 
eleganckie z długo utrzymującymi się bąbelka-
mi oraz delikatnym, długim i słodkim wykoń-
czeniem. Piękny aperitif, towarzysz przysta-
wek i wykwintnych dań bankietowych. 
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Nazwa: 
Val Do Sosego

Szczepy: albariño

Nazwa: 
Laxas

Szczepy: albariño

Nazwa: 
Sensum Laxas Brut 

Szczepy: albariño
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Val do Sosego Albariño 2017

Laxas, Albariño 2017 
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PRODUCENT

WINEMAKER
Xosé Lois Sebio pracuje w Coto de Go-
mariz jako główny winemaker od 2000 
roku. Podczas studiów enologicznych 
w Ourense poznał Ricardo Carreiro Jr i 
na bazie łączącej ich przyjaźni powstała 
idea rozbudowania winnicy Coto de Go-
mariz. Tak też się stało – w winnicy wpro-
wadzono szereg inwestycji i moderniza-
cji, które zaprowadziły ją do grona jednej 
z najlepszych w regionie. Xosé Lois Sebio 
nie boi się eksperymentować czy próbo-
wać niestandardowych rozwiązań i dzię-
ki temu Coto de Gomariz może szczy-
cić się renomą winnicy prekursorskiej  
i w pełni innowacyjnej.

Winnica Coto de Gomariz położona jest w południo-
wej części hiszpańskiej Galicji, w regionie Ribeiro, gdzie 
śródziemnomorski ciepły klimat spotyka się z deszczo-
wym i wietrznym wpływem oceanu Atlantyckiego. Jak 
chlubią się tutejsi mieszkańcy winorośl w tym regionie 
Półwyspu Iberyjskiego zaczęto uprawić już w X wieku 
naszej ery. W latach 70 ubiegłego wieku Ricardo Carre-
iro Ameijeiras po powrocie z amerykańskiej wyprawy 
postanowił rozbudować i zrestrukturyzować rodzin-
ne winnice i skupił się na uprawie autochtonicznych, 
lokalnych odmian winorośli. Na początku XXI wieku 
rodzinny biznes przejął i nadal rozwija syn założycie-
la - Ricardo Carreiro Álvarez, przy wsparciu znakomi-
tego enologa Xosé Lois Sebio. W obecnym kształcie 
winnica posiada 33 hektary upraw, położonych na 
zboczach doliny Avii, głównie w systemie tarasowym. 
Gleby obfitują tu w granit, glinę oraz łupki, co wpływa 
na strukturę, złożoność i solidną kwasowość powsta-
jących win. Pomimo stosunkowo dużej gęstości nasa-
dzeń osiąga się tutaj niskie plony z jednego krzewu, 
czego efektem są winogrona bardzo wysokiej jakości, 
o silnie skoncentrowanych aromatach. W Coto de Go-
mariz uprawiane są głównie endemiczne odmiany wi-
norośli takie jak sousón, mencia, brancellao, albariño 
czy treixadura. Odważnie eksperymentuje się z tech-
nikami winifikacji, a cały proces produkcji jest oparty o 
koncepcje biodynamiczne i organiczne. Winnica od lat 
określana jest mianem awangardowej oraz znajduje 
duże uznanie w oczach Galicyjskiego Stowarzyszenia 
Sommelierów, które regularnie nagradza powstające 
tu wina.

WINA

#eleganckie #zbalansowane
Wino od jednego z najbardziej uznanych pro-
ducentów w Hiszpanii z regionu Ribeiro w Ga-
licji. Starannie zbierane ręcznie w dolinie Valle 
de Gomariz. 20% wina dojrzewa w beczkach 
przez okres 10 miesięcy. W ustach pełne, przy-
jemne aromaty dojrzałych cytrusów z lekkim 
akcentem brioche. Idealne do ośmiornicy po 
galicyjsku, dorsza, wędzonego łososia oraz se-
rów krótko dojrzewających.

#eleganckie #zbalansowane
Wino powstałe ze starej, lokalnej, galicyjskiej 
odmiany treixdura. Uderza aromatami cytru-
sów, pestkowych owoców i przyjemną mine-
ralnością. W smaku napotkamy nektarynki, 
gruszki, pomarańcze i nuty kwiatowe. Świeże, 
przyjemne i radosne z subtelnym mineralnym 
wykończeniem.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Flower and the Bee White

Szczepy: treixadura

Nazwa: 
Coto de Gomariz Coleita Blanco

Szczepy: treixadura, godello, loureira, albariño

LVM-b-2

LVM-b-1
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#zbalansowane #pełne
To wyraziste, białe wino powstało z lokalnej 
odmiany godello porastającej strome zbocza 
na wysokości 650 m n.p.m. Charakteryzuje je 
intensywny aromat dojrzałych owoców, niu-
anse tropikalne, zapach polnych kwiatów i ziół 
oraz solidna mineralność. Dzięki dojrzewaniu 
w beczce zyskało elegancję, pełnię i strukturę. 
Wino pełne charakteru i z potencjałem kilku-
letniego starzenia.

#pełne #złożone
Unikalne i warte uwagi białe wino powstałe z 
blisko 100-letnich krzewów winorośli. W no-
sie dominują intensywne aromaty kwiatowe, 
nuty przypraw i dojrzałych owoców. W sma-
ku pełne, oleiste i bogate, ale równocześnie 
zachowujące dużą dawkę świeżości i solidnej 
kwasowości. Eleganckie i dobrze ułożone, z 
możliwością starzenia. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Máis Alá

Szczepy: godello

Nazwa: 
Salvaxe 

Szczepy: lado, treixadura, albariño, godello

LVM-b-7

LVM-b-6
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A:

#pełne #złożone
Przykuwająca wzrok zabawna etykieta i nazwa 
wina nawiązują do super bohatera, który wal-
czy z globalizacją i bezosobowością przemysłu 
winiarskiego. Jest to swego rodzaju hołd dla 
małych winnic i nieszablonowych projektów. 
Odnajdziemy tutaj całe bogactwo aromatów i 
smaków – przez nuty fiołków, bzu, jeżyn czy 
porzeczek, aż po niuanse czekoladowe, ka-
kao i przyprawy. Głębokie, pełne owocowości, 
okrągłe i o długim, trwałym finiszu. Prawdziwy 
super bohater. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Super Héroe

Szczepy: mieszanka rodzimych odmian

LVM-c-4
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#pełne #złożone
Wino z upraw tarasowych. Ręcznie zbierane  
i starannie selekcjonowane w winnicy. Doj-
rzewa w beczkach przez 12 miesięcy. W nosie 
przejawia aromaty ciemnych owoców, w tym 
jeżyn śliwek z dymnymi aromatami kory oraz 
lukrecji. W ustach pełne, krągłe z przyjemną 
taniną i aromatami ciemnych owoców. Pasuje 
do pieczonych mięs i warzyw.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Abadia de Gomariz Tinto 

Szczepy: souson 50%, brancellao, ferrol, 
mencia

A:

LVM-c-2
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#pełne #złożone
Powstałe z lokalnej, odmiany souson częstuje 
aromatami czarnej porzeczki, wiśni, lukrecji  
i niuansami czarnego pieprzu. W ustach utrzy-
muje się skoncentrowany smak ciemnych ja-
gód, dymnej mineralności i pieprznej pikante-
rii. Otwiera się powoli uwalniając subtelniejsze 
nuty kwiatowe i owocowe wykończenie. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Flower and the Bee Red 

Szczepy: souson

LVM-c-1
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Producent Avelino Vegas Group s. 58 
Producent Tr3smano s. 59
Rozciągający się wzdłuż rzeki Duero re-
gion Ribera del Duero to według wielu 
czarny koń hiszpańskiego winiarstwa. 
Charakteryzuje się bardzo dużymi wy-
sokościami nasadzeń (900 metrów 
n.p.m.) i  glebą obfitą w kredę na łupko-
wym podłożu. W winnicach uprawia się 
niemal wyłącznie tempranillo, nazywa-
ne tutaj tinto fino lub tinto del pais. Po-
wstające wina są gęste, śmiałe, bogate  
i pełne owocu oraz wykazują znakomity 
potencjał starzenia.

Producent Avelino Vegas Group s. 58
Położona w prowincji Kastylia-Leon D.O. 
Rueda jest apelacją słynącą głównie  
z uprawy win białych, gdzie szczegól-
nie dobre warunki do wzrostu napo-
tkał szczep verdejo. Region nieoficjalnie 
konkuruje z Rias Baixas i tamtejszym 
albariño o tytuł najlepszych białych win 
Hiszpanii. Ta stosunkowo młoda i nie-
wielka apelacja rodzi wina rześkie, świe-
że i tryskające owocowością.

Producent Bodegas Vallobera s. 56
Rioja to bez wątpienia winiarska wizytów-
ka Hiszpanii. Położona w północnej części 
kraju, u podnóża Gór Kantabryjskich, ape-
lacja La Rioja dzieli się na trzy historyczne 
subregiony: Rioja Alta, Rioja Alavesa i Rioja 
Oriental. Wśród wszystkich dozwolonych 
odmian niekwestionowany prym wiedzie 
tempranillo – szczep o niezwykłej owoco-
wości, solidnych garbnikach i ogromnym 
potencjale. Powstająca z niego czerwona 
Rioja potrafi być, zależnie od czasu starze-
nia, soczysta, lekka i hedonistyczna, ale 
także dojrzała, pełna i wymagająca.

RIOJA D.O.Ca

RIBERA DEL DUERO D.O.

RUEDA D.O  
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PRODUCENT

WINEMAKER
Winemakerem odpowiedzialnym za 
winnicę Bodega Vallobera jest Javier 
San Pedro, enolog z blisko trzydzie-
stoletnim doświadczeniem w uprawie 
winorośli. Jak sam przyznaje jego ulu-
bioną częścią całego procesu produkcji 
jest praca w winnicy - tam gdzie wino 
ma swój początek. Javier z czułością 
mówi: „Vallobera jest jak rosnące dziec-
ko. Każdego roku, z każdym winobra-
niem świętujemy jej kolejne urodziny. 
Poświęcamy jej mnóstwo naszego cza-
su i uwagi, wymaga od nas stałego od-
dania oraz jest dla nas częstym wyzwa-
niem - ale i tak jesteśmy z niej ogromnie 
dumni”.

Rioja jest bez wątpienia symbolem hiszpańskiego 
winiarstwa. Przede wszystkim kojarzy nam się z 
pełnokrwistym czerwonym winem, aczkolwiek wy-
stępuje także w różowej i białej odsłonie. Rioja to 
zarówno nazwa wina jak i regionu, w jakim wzra-
sta i dojrzewa. To właśnie na tych ziemiach rodzina 
San Pedro prowadzi swój winiarski biznes. Bodega 
Vallobera została założona przez Javiera San Pedro 
Rándeza w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Na 
dzień dzisiejszy obejmuje 110 hektarów winnic w 
Laguardii, w regionie Rioja Alavesa. Krzewy wino-
rośli wzrastają u samego podnóża Gór Kantabryj-
skich, na wysokości prawie 700 metrów n.p.m., co 
czyni winnicę jedną z najwyżej położonych w całej 
prowincji Rioja. Dominują tu gleby kredowo-gli-
niaste, a uprawiane odmiany to przede wszystkim 
tempranillo, ale także viura i garnacha. Ideą rodzi-
ny San Pedro jest tworzenie nowoczesnych i peł-
nych osobowości win, przesiąkniętych tutejszym 
terroir. Wszystkie Riojy (Crianza, Reserva i Gran 
Reserva) powstają wyłącznie na bazie tempranillo i 
dojrzewają w beczkach z francuskiego dębu. Flago-
wym winem jest Vallobera Crianza – Rioja tryskają-
ca owocowością i wigorem, idealnie komponująca 
się z głośnym gwarem i śmiechem wypełniającym 
hiszpańskie tapas bary. 
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#pełne #złożone
Wino pochodzi z serca regionu Rioja Alavesa. 
Dojrzewa 14 miesięcy w beczkach z dębu fran-
cuskiego i amerykańskiego. Przejawia ciem-
no wiśniowy kolor. Wyczuwane aromaty doj-
rzałych czerwonych owoców oraz minerałów  
i przypraw. Doskonale ułożone z krągłymi tani-
nami i bardzo długim posmakiem. Idealne do 
czerwonego grillowanego mięsa i dziczyzny.

#eleganckie #zbalansowane
Pago Malarina to jedna z najlepszych parceli 
należących do winnicy, z 25 letnimi krzewami. 
Wino dojrzewa 5 miesięcy w nowych beczkach 
z amerykańskiego dębu oraz 2 miesiące w bu-
telce. W zapachu świeże i otwarte - czerwone 
porzeczki, jagody oraz aromat wanilii pocho-
dzącej z dobrze dobranej beczki. W ustach 
gładkie z wyczuwalną taniną oraz długim fini-
szem. Do dań z grilla i jagnięciny.

#pełne #złożone
Wino pochodzi z serca regionu Rioja Alavesa. 
Dojrzewa 21 miesięcy w beczkach z dębu fran-
cuskiego i amerykańskiego, a następnie 2 lata 
w butelce. To przykład nowoczesnego podej-
ścia do wina, pomimo wina złożonej budowy 
zachowuje owocowość. Odpowiednia struk-
tura z przyjemnymi miękkimi taninami. Prze-
znaczone do łączenia z czerwonym mięsem, 
dojrzałymi serami oraz do pieczeni. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Vallobera Pago Malarina 

Szczepy: tempranillo

Nazwa: 
Vallobera Crianza 

Szczepy: tempranillo

Nazwa: 
Vallobera Reserva 

Szczepy: tempranillo

A:

A:

A:
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AX-c-8

AX-c-6
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konfitura/dżem

  
Vallobera Crianza 2014

  
Vallobera Crianza 2014

Vallobera Crianza 2015
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PRODUCENT
Avelino Vegas zakładając w latach 50-tych ubie-
głego stulecia podwaliny pod winnicę Avelino Ve-
gas Group wykazał się dużą biznesową odwagą  
i innowacyjnością. W nieznanym wówczas regionie 
Rueda, na przekór światowemu popytowi na wina 
czerwone, rozpoczął uprawę białej odmiany Ver-
dejo. Obecnie winnice położone są w sąsiedztwie 
rzeki Duero, na kamienistych, wapiennych glebach 
i rodzą rześkie, aromatyczne i kwasowe wina białe. 
Avelino Vegas Group posiada także parcele w ape-
lacji Ribera del Duero, zlokalizowane na wysokości 
800 metrów n.p.m. Dojrzewają tam winogrona ze 
szczepu tempranillo, z których powstają aroma-
tyczne, gęste i dobre zbudowane wina.

WINA

#eleganckie #zbalansowane
Idealny przykład Ribera del Duero w nowo-
czesnym, przyjaznym wydaniu z 25 letnich 
krzewów. Beczkowane 3 miesiące. Wino jest 
miękkie i owocowe z aromatami czerwonych 
porzeczek i owoców leśnych. Pojawiają się 
lekkie aromaty świeżego tytoniu i liści. Szcze-
gólnie polecane jako towarzysz makaronów, 
pizzy i tapasów.

#lekkie #orzeźwiające
Winnica z najwyższych partii Ruedy (400-600 
m n.p.m.) i jedna z najstarszych w regionie. 
Orzeźwiające połączenie dwóch różnych od-
mian winogron – aromatycznego verdejo, które 
jest endemiczną odmianą dla Ruedy oraz viury, 
która dodaje winu kwasowości. Delikatne, z wy-
czuwalnymi kwiatowymi aromatami. W smaku 
urzekające owoce tropikalne i cytrusy z lekkimi 
aromatami ziół i nektarynek. Klasycznie do pael-
li z owocami morza, kalmarów. Świetne też solo.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Esperanza Verdejo viura 

Szczepy: 85% verdejo 15% viura

Nazwa: 
Zumaya

Szczepy: tempranillo

A:

A:
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PRODUCENT
Winnica Tr3smano to spektakularny przykład połą-
czenia starego z nowym, siły z tradycji z nowocze-
snością. Sercem posiadłości jest imponujące drze-
wo oliwne, którego wiek jest datowany na blisko 
1500 lat (!). Dla właścicieli jest symbolem ponad-
czasowości, stale przypominjącym o szacunku wo-
bec siły natury. Z drugiej strony główny budynek 
winnicy to dzieło o unikalnej, ultranowoczesnej 
architekturze, przypominające betonową stację 
kosmiczną. Zastosowane materiały stanowią zna-
komitą izolację termiczną i pozwalają ograniczyć 
stosowanie klimatyzacji i wentylacji do niezbędne-
go minimum. To swoisty ukłon nowoczesności w 
stronę natury. Winnica Tr3smano mieści się w zna-
komitej części apelacji Ribera del Duero i skupia się 
na uprawie tempranillo. Powstają z niego zaledwie 
2 rodzaje wina o wybitnej jakości – ciężkie, gęste, 
mocarne, pełne charakteru i wewnętrznej siły, ze 
znakomitym potencjałem starzenia.

WINA

#eleganckie #złożone
Najwyższej jakości wino pochodzące ze „Złotej 
Mili” w Ribera del Duero. Obszar ten skupia 
producentów o międzynarodowej renomie. 
Za projekt Tr3smano odpowiada Pedro Aibar, 
postać znana każdemu pasjonatowi win hisz-
pańskich. Wino dojrzewa w beczkach z dębu 
francuskiego i amerykańskiego przez 18 mie-
sięcy. Intensywny czerwony kolor odkrywa 
aromaty dojrzałych owoców z akcentami pły-
nącymi z beczki. Bardzo długie i eleganckie 
wino z krągłą i przyjemną taniną.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Tr3smano

Szczepy: tempranillo

AX-c-5
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Producent La Casa De Luculo s. 64
Navarra to region odważnie wychodzą-
cy z cienia swojego wielkiego sąsiada La 
Rioja. Położona u podnóża Pirenejów 
i schodząca w dół w dolinę rzeki Ebro 
Navarra z dużą ambicją tworzy swoją 
winiarską tożsamość. Lokalną dumą jest 
tutaj szczep garnacha, z którego niegdyś 
wytwarzano głównie lekkie wina różo-
we. Obecnie dominują wina czerwone,  
o zróżnicowanym charakterze od lek-
kich, codziennych po złożone i pełne 
temperamentu.

Producent Pagos Del Moncayo s. 62
Aragonia to historyczny region winiarski 
położony w północno-wschodniej czę-
ści Hiszpanii, graniczący bezpośrednio  
z Francją. Panuje tutaj klimat kontynen-
talny o suchych, gorących i długich latach 
oraz bardzo chłodnych zimach. Dominują 
gleby kamieniste i wapienne, a winnice 
porastają wzgórza nawet do 800 metrów 
n.p.m. Uprawia się tu takie szczepy jak 
czerwone tempranillo, garnacha, carińena 
oraz białe macabeo czy garnacha bianca. 
W regionie znajdują się takie apelacje jak  
Campo de Borja, Carinena czy Catalayud.

CAMPO DE BORJA D.O. 

NAVARRA D.O.  
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PRODUCENT

WINEMAKER
Siłą napędową winnicy są właściciel Pedro Aibar 
oraz enolog Gonzalo Marchant. To właśnie ten 
duet stanowi o sukcesie tej butikowej, rzemieślni-
czej winnicy. Gonzalo rozmiłowany w winie ukoń-
czył specjalistyczne studia enologicze, żeby ze zdo-
bytą wiedzą, doświadczeniem i pełnym oddaniem 
zaangażować się w życie winnicy. Jest orędowni-
kiem tradycyjnych metod winifikacji i szacunku wo-
bec natury. Każda butelka wina wychodząca spod 
jego rąk jest uosobieniem wielkiej pasji i miłości do 
ziemi, natury i krzewu winorośli.

Winnica Pagos del Moncayo mieści się w upalnej 
Aragonii, w prowincji Saragossa, w uznanym re-
gionie Campo de Borja. Ta położona u podnóża 
gór Sierra del Moncayo winnica obejmuje zaled-
wie 7 hektarów upraw i może poszczycić się blisko 
80-letnimi krzewami winorośli. Dominuje tu klimat 
kontynentalny o bardzo suchych, gorących latach 
i przejmująco chłodnych zimach. Okres wzrostu  
i dojrzewania winogron jest także pełen kontra-
stów – codziennością są rozpalone upałem dni  
i rześkie, zimne noce. Na obecnych tu wapiennych  
i piaszczystych glebach właściciele winnicy upra-
wiają wyłącznie odmiany czerwone – garnacha  
i syrah oraz produkują zaledwie 4 rodzaje wina  
o znamienitej jakości. Bodega Pagos del Moncayo 
została założona w 2006 przez rodzinę Aibar, która 
postawiła sobie za cel perfekcyjne połącznie tradycji 
starego rzemiosła z nowoczesnymi wymaganiami 
współczesnego świata. Wszystkie winogrona zbie-
rane są ręcznie, maceracja przebiega w otwartych 
kadziach, po czym winogrona ugniata się stopa-
mi i przy pomocy niewielkich ręcznych pras. Cały 
ten proces to zarówno hołd oddany tradycji jak  
i wyraz dbałości o najwyższą jakość rodzącego się 
wina. Jednym z najważniejszych priorytetów jest 
wytwarzanie win z maksymalnym poszanowaniem 
środowiska – cała winnica jest wyposażona w nowo-
czesne panele słoneczne, dzięki czemu jest samo-
wystarczalna energetycznie. Ponadto bodega Pagos 
del Moncayo uczestniczy jako pilotażowa wytwórnia 
win w oficjalnym projekcie UE Eco-Prowine, mają-
cym na celu ograniczenie wpływu cywilizcji na śro-
dowisko naturalne. Winnica została wybrana jako 
przykład modelowego gospodarstwa winiarskiego 
zorientowanego na zrównoważony rozwój.

WINA

#pełne, #złożone
Wino wytwarzane w tradycyjny ręczny spo-
sób z apelacji Campo de Borja. Leżakowa-
ło 10 miesięcy w beczkach. Rubinowy kolor  
i pełny aromat dojrzałych czerwonych owo-
ców. Szczególnie polecane do dań w połącze-
niu z sosami na bazie pomidorów.

#eleganckie #zbalansowane
Wino wytwarzane w tradycyjny, ręczny spo-
sób z apelacji Campo de Borja. Leżakujące 10 
miesięcy w beczkach. Ciemnoczerwona bar-
wa z niebieskimi refleksami i aromaty dojrza-
łych owoców oraz słodkich przypraw. Okrągłe  
w ustach, o bardzo długim finiszu. Szczególnie 
polecane do pieczeni oraz steków.

#eleganckie #zbalansowane
Wino, które jest w 100% wytwarzane w trady-
cyjny sposób, z krzewów od 40 do 80 letnich. 
Ma ciemnorubinowy kolor. W aromacie boga-
te, oferujące pełnię czerwonych śródziemno-
morskich owoców i słodkich przypraw. Dżemo-
we nuty połączone z taninami na podniebieniu 
świadczą o dobrym połączeniu garnachy i syra-
ha. Wino z silną osobowością i długim finiszem.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Prados Fusion

Szczepy: garnacha, syrah

Nazwa: 
Prados Colección Garnacha

Szczepy: garnacha

Nazwa: 
Prados Colección Syrah

Szczepy: syrah

AX-c-9

AX-c-10

AX-c-2
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OCENY
  Prados Colección

Garnacha 2011

Prados Colección
Syrah 2012

  Prados Colección
Garnacha 2016

 Prados Colección 
Garnacha 2016

Prados Fusión 2017 

  Prados Colección
Syrah 2016
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PRODUCENT
Nazwa winnicy La Casa de Lúculo pochodzi od 
tytułu książki autorstwa Julio Cambo, traktującej  
o przyjemnościach płynących z dobrego jedzenia, 
wina i towarzystwa. Dokładnie takie same wartości 
wyznają właściciele winnicy położonej w północnej 
części regionu Navarra. La Casa de Lúculo to win-
nica, gdzie na piaszczysto-gliniastych i wapiennych 
glebach uprawia się odmianę garnacha. Właścicie-
le przywiązują bardzo dużą wagę do zrównoważo-
nego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne, 
dlatego ich wina posiadają certyfikacje organiczne. 
Zimne noce i słoneczne dni sprawiają, że dojrze-
wanie winogron jest powolne i delikatne. Powstałe 
wina mają wyraziście owocowy charakter i są pełne 
wigoru i dobrej energii. 

WINA

#eleganckie #zbalansowane
Wino w 100 procentach organiczne tworzone 
w oparciu o tradycyjną i naturalną filozofię pro-
dukcji, która pozwala na wydobycie unikalnych 
aromatów ze starych krzewów winorośli. Bode-
gas La Case de Luculo została założona w 1999 
roku w celu rewitalizacji porzuconych winorośli 
z regionu Navarra. Stare prawie 40-letnie krze-
wy dają wino o intensywnym czerwonym kolo-
rze z fioletowymi refleksami. Eleganckie w no-
sie z aromatami wiśni, jeżyn, kwiatów. Rześkie 
wino ukazujące aromatyczną stronę odmiany 
garnacha, wypełnia usta świeżą owocowością. 
Polecane do grillowanych ryb, sałatek i mięs.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Cátulo Tinto Organic Wine 

Szczepy: garnacha
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VALENCIA D.O. 
I ALICANTE D.O.  

Producent Bodegas Las Virtudes s. 68
Producent Bodegas Neleman s. 70
Położony w środkowej części wybrzeża 
Hiszpanii region Walencja i Alicante sły-
nie z pięknych plaż, gajów cytrusowych i 
ciekawych win, które nie zawsze cieszyły 
się dobrą opinią i przez długi czas pozo-
stawały w cieniu katalońskich sąsiadów. 
Panuje tu wymagający klimat, szczegól-
nie uciążliwe bywają suche i upalne lata, 
gdzie wiele winnic wymaga sztucznego 
nawadniania. Uprawia się głównie ro-
dzime winogrona tolerujące wysokie 
temperatury między innymi bobal, mo-
nastrell, merseguera czy verdil. Dobrych 
jakościowo win i prawdziwych perełek 
należy szukać wśród małych, niezależ-
nych producentów, którzy potrafią z tu-
tejszego terroir wydobyć to co najlepsze.
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PRODUCENT

WINEMAKER

WINA

#lekkie #rześkie
Monastrell to hiszpańska odmiana późno 
dojrzewająca, która potrzebuje bardzo nasło-
necznionej winnicy i wysokich temperatur. Od 
pierwszej chwili urzeka soczystą owocowością 
i świeżym, rześkim aromatem. Znajdziemy w 
nim nuty owoców leśnych, jeżyn, dzikich malin 
oraz delikatnych przypraw i ziół. Wino lekkie, 
ale niepozbawione struktury, mocno owocowe 
i zbalansowane.

#lekkie #rześkie 
Młode i rześkie białe wino powstałe ze znane-
go szczepu sauvignon blanc i lokalnej hiszpań-
skiej odmiany macabeo, nazywanej także viura. 
Prostolinijne i szczere zaprasza aromatami cy-
trusów, zielonych jabłek i polnych kwiatów. W 
smaku wyczujemy także subtelne nuty owoców 
tropikalnych. Wino lekkie, rześkie, o przyzwoitej 
kwasowości, znakomite na co dzień.

Nazwa: 
Arcabucero Blanco

Szczepy: macabeo, sauvignon blanc

Nazwa: 
Arcabucero Tinto

Szczepy: monastrell

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
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Bodega Las Virtudes pozostaje pod 
opieką Santiago Torró, który zarządza 
całym procesem produkcji, odpowiada 
za sprzedaż i marketingowe działania 
kooperatywy. Wspierają go José Fran-
cisco Torró, inżynier rolnictwa oraz So-
nia Llorente, enolog i chemik. W 2018 
władze miasta Villena przyznały Santia-
go Torró i zarządzanemu przez niego 
zespołowi nagrodę Arracada de Oro za 
wybitne osiągnięcia dla lokalnej spo-
łeczności.

Bodega Las Virtudes, położona w malowniczym 
regionie Villena w Alicante, w środkowej Hiszpanii, 
powstała w 1961 roku, gdy 129 lokalnych winiarzy 
z małych winnic połączyło siły i utworzyło wspólną 
kooperatywę. Już po dziesięciu latach wytężonej 
pracy przeprowadzono szereg inwestycji rozbu-
dowując winnicę i wyposażając ją między innymi 
w beczki ze szlachetnego dębu do starzenia wina. 
Po dziś dzień Bodega Las Virtudes jest zrzesze-
niem różnych niewielkich winiarni, których celem 
jest produkcja szerokiego spektrum win od pro-
stych i codziennych, aż po wyjątkowe wina klasy 
premium. Właściciele czerpią z bogatych tradycji 
winiarskich regionu i starają się, aby każda butel-
ka odzwierciedlała charakter ziemi, klimatu i dzie-
dzictwa regionu Villena. Winiarze koncertują się na 
uprawie lokalnych, hiszpańskich odmian takich jak 
monastrell (aż 70% powierzchni wszystkich nasa-
dzeń), macabeo, merseguera, moscatel. Oprócz 
nich winnice porastają międzynarodowe szczepy 
jak cabernet sauvignon, merlot, syrah, petit verdot 
czy sauvignon blanc. Bodega Las Virtudes jest rów-
nież certyfikowanym producentem oliwy z oliwek z 
pierwszego tłoczenia, pochodzących z takich szla-
chetnych odmian jak arbequina czy picual. Obec-
nie winnica może poszczycić się bardzo zaawan-
sowaną linią produkcyjną, gdzie samodzielnie 
wytwarza własny suchy lód, niezbędny do kontroli 
temperatury, a co za tym idzie do tworzenia win o 
stałej i powtarzalnej jakości. Cały zespół ekspertów 
dokłada wszelkich starań, żeby wina opuszczające 
progi Bodega Las Virtudes były synonimem solid-
nej jakości i wysokich standardów.
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PRODUCENT

WINEMAKER

WINA

#lekkie #zbalansowane
Bardzo udane połączenie wcześnie zbieranych 
winogron szczepu muscat z mocno dojrzałymi 
kiściami chardonnay. Ten pierwszy daje winu 
świeżość, energię i subtelne aromaty polnych 
kwiatów i ziół, a drugi elegancję, krągłość oraz 
nuty białych brzoskwiń i owoców tropikalnych. 

#rześkie #zbalansowane
Wino młode i równocześnie mocne. Wypeł-
niają je aromaty kwiatowe i owocowe. Pod-
niebienie jest mięsiste, miękkie i jedwabiste, 
przepełnione nutami truskawek i czerwonych 
wiśni, z delikatnymi przyprawami i nutą wani-
lii. Serdeczne, żywe i prostolinijne.

#rześkie #lekkie 
Organiczne i wegańskie wino z okolic Walencji. 
Winogrona zbierane są na początku sezonu, 
aby zachować dobrą kwasowość. Dominują w 
nim świeże aromaty cytrusów, limonki i zielone-
go jabłka. Wino rześkie, aromatyczne i żywe, o 
świetnej mineralności z kwiatowymi niuansami.

Nazwa: 
Viognier & Verdil Family Collection

Szczepy: viognier, verdil 

Nazwa: 
Chardonnay & Muscat Family Collection

Szczepy: chardonnay, muscat

Nazwa: 
Tempranillo & Monastrell Family Collection

Szczepy: tempranillo, monastrell

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
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Sercem i umysłem winnicy jest bezsprzecznie Der-
rick Neleman - założyciel i właściciel Bodegas Ne-
leman w Hiszpanii, który został uznany w swojej 
rodzimej Holandii za „najbardziej inspirującego 
przedsiębiorcę roku”. Od samego początku ideą, 
której pozostaje wierny, jest tworzenie pięknych 
win w optymalnej współpracy z naturą. Winorośle 
są nadzorowane i pielęgnowane przez hiszpań-
skiego wybitnego enologa Diego Fernándeza Pon-
sa który wspólnie z Derrickiem i pozostałym zespo-
łem tworzy jedne z najciekawszych win w tej części 
półwyspu Iberyjskiego. 

Bodegas Neleman zrodziła się z nieposkromionej 
pasji, umiłowania życia i klarownej wizji rozwoju. 
Derrick Neleman, rodowity Holender i absolwent 
rolnictwa biodynamicznego osiadł w Hiszpanii, gdzie 
odkrył swoje powołanie i misję jaką jest produkcja w 
pełni ekologicznych, wegańskich i znamienitej jako-
ści win. Sam Derrick lubi mówić, że tworzy wina „do-
bre dla ratowania świata”. Co kryje się pod tym nieco 
enigmatycznym stwierdzeniem? Wszystkie parcele 
winnicy są uprawiane ekologicznie, winogrona są 
transportowane rowerem, a produkowane wina są 
przyjazne dla wegan, co wpisuje się w ideę zrówno-
ważonego rozwoju, ochrony środowiska i służenia 
naturze. Wprowadzono nawet innowacje w opako-
waniach, w tym korki z korka nadającego się do re-
cyklingu i wino w pudełkach. Winnica jest aktywnie 
zaangażowana w różne projekty ekologiczne, mię-
dzy innymi nasadzenia nowych drzew w pobliskim 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel, wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za każdą 
sprzedaną 173 butelkę wina Bodegas Nelaman za-
sadza jedno drzewo mając tym samym stały wkład 
w ochronę środowiska naturalnego. Same winnice 
położone są na wzgórzach na wschód od Walencji 
w Casas del Rey, na znacznej wysokości 900 metrów 
n.p.m., gdzie winogrona dojrzewają w iście śród-
ziemnomorskim klimacie – upalnym i dusznym, ale 
równoważonym odświeżającą bryzą znad morza. 
Uprawiane są zarówno rodzime odmiany jak verdil, 
tardana, macabeo, monastrell, bobal, tempranil-
lo, marselan czy garnacha, jak i międzynarodowe 
szczepy. Powstające tu wina odznaczają się solidną, 
wysoką jakością, podobnie jak zdobiące je oryginal-
ne etykiety projektowane przez młodych artystów. 
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e tropikalne

e tropikalnewinia/nektarynka, 

e morza

#eleganckie #zbalansowane
Organiczne i wegańskie wino powstale w opar-
ciu o szczep verdil oraz kilka innych odmian, 
które stanowią jego uzupełnienie. Częściowo 
fermentowane w nowych, dębowych beczkach, 
dzięki czemu zyskuje nuty tostowe i subtelnych 
przypraw. Wyczujemy w nim dojrzałe owoce 
tropikalne, nuty wanilii, dębu z delikatnym kre-
mowymi niuansami. rzyjemnie zbalansowane, 
o dobrej kwasowości i owocowym charakterze.

6

10 10

13

Nazwa: 
Just Fucking Good Wine White

Szczepy: verdil, chardonnay, sauvignon blanc
    viogner

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

XX-X-X

y aromatyczne/pleśnio

winia/nektarynka, 
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amień/kreda 



WINA

#eleganckie #zbalansowane
Organiczne i wegańskie wino z unikalnej odmia-
ny bobal dojrzewa przez 14 miesięcy w beczkach 
z dębu francuskiego. Uwodzi zapachem czerwo-
nych owoców, odrobiną eukaliptusa i mięty. W 
smaku gęste, okrągłe, z nutami czarnej porzecz-
ki, jeżyny i skóry. Pełne elegancji, szyku i uroku. 

Nazwa: 
Neleman Bobal Single Vineyard Collection

Szczepy: bobal

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
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#pełne #zbalansowane
Marselan to odmiana otrzymana z krzyżówki 
grenache i cabernet sauvignon. Dojrzewa 14 
miesięcy w beczkach z francuskiego dębu i daje 
wino o aromatach śliwek, czarnych i leśnych 
owoców, przypraw i subtelnych nutach dębo-
wych. Solidne, wyraziste, dobrze zbalansowane, 
o zaznaczonych taninach i sensownej kwasowo-
ści. Jak wszystkie wina tefo producenta posiada 
certyfikaty organiczne i jest wegańskie
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Nazwa: 
Just Fucking Good Wine Red

Szczepy: marselan
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WINA

#rześkie #lekkie
Organiczne wino w intrygującym, designerskim 
opakowaniu nawiązującym do książek. Projekt 
otrzyma nagrodę Gourmand World Cookbook 
Award. Soczyste świeże i cudownie owocowe 
z nutami limonki i cytryny. Przyjemne, rześkie i 
wciągające jak dobra książka.

Nazwa: 
Wine in Book White

Szczepy: macabeo, viognier

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

W-NW-b-5

y aromatyczne/pleśnio
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Nazwa: 
Wine in Book Red

Szczepy: monastrell, cabernet sauvignon

SŁODYCZ
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#rześkie #lekkie
Organiczne wino produkowane bez użycia pe-
stycydów i sztucznych dodatków. Krzewy pora-
stają wzgórza na wysokości powyżej 700 n.p.m.   
dzięki czemu wino ma w sobie dużo świeżości i 
solidnej kwasowości. Znajdziemy w nim aroma-
ty głównie czerwonych i czarnych owoców. Ele-
ganckie, owocowe i soczyste.W-NW-c-4

ańska
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#rześkie #zbalansowane
Wino uwodzi aromatami polnych kwiatów i dzi-
kich fiołków. W ustach pojawiają się nuty czer-
wonych i leśnych owoców takich jak wiśnie, je-
żyny czy jagody. Wino przystępne, rześkie, pełne 
młodzieńczej energii i tryskające owocowością.

Nazwa: 
Garnacha & Marselan Family Collection

Szczepy: garnacha, marselan 
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Niemcy – potęga win białych, których niekwestio-
nowanym królem jest, był i będzie riesling – nie-
prześcigniona gwiazda wśród białych odmian wi-
norośli, która jak żadna inna potrafi dawać bardzo 
różne style wina - od kościście wytrwanych po 
urzekająco słodkie. Najważniejsze regiony gosz-
czące rieslinga w swoich winnicach to Kraina Mo-
zeli, Dolina Renu, Badenia, Frankonia i Palatynat. 

PALATYNAT
Producent Weingut Sommer s. 76
Ten ostatni, czyli niemiecki Pfalz to 
drugi pod względem wielkości region 
winiarski Niemiec, położny w bliskim 
sąsiedztwie Alzacji, od wschodniej stro-
ny otoczony wartkim nurtem Renu,  
a od zachodu górami Haardt z bujnie 
usianymi zamkami obronnymi, gęstymi 
lasami i winnicami. Palatynat to najcie-
plejszy i najbardziej nasłoneczniony re-
gion Niemiec - mało kto wie, że uprawia 
się tutaj figi, cytryny, migdały, a nawet 
kiwi. To właśnie dzięki łagodnemu  
i przyjaznemu klimatowi oraz niezwykle 
różnorodnym glebom (od piaskowców, 
przez łupki po glinę) można uprawiać tu 
rozmaite odmiany winorośli. Prym wie-
dzie oczywiście riesling, ale znakomicie 
udaje się tu müller-thurgau, weissbur-
gunder czy scheurebe, a także odmiany 
czerwone jak spätburgunder, dornfel-
der czy portugieser.

DOLINA RENU
Producent Joachim Flick s. 78
Ren – jedna z najdłuższych rzek, licząca 
ponad 1200 km i majestatyczny sym-
bol Europy jest także odwiecznym są-
siadem najznakomitszych niemieckich 
winnic. Region nazywany Rheingau czy 
Doliną Renu to obszar w jakim tradycje 
uprawy winorośli sięgają czasów rzym-
skich, a po dziś dzień niemieckie rieslin-
gi czy spätburgundery utrzymują się 
w czołówce najbardziej zacnych świa-
towych win. Rheingau leży na prawym 
brzegu Renu, w pobliżu miasta Wiesba-
den, otulony wzgórzami Taunus. Ma-
lownicze schodzące do rzeki wzgórza 
są usiane średniowiecznymi klasztora-
mi, tajemniczymi zamkami i zielonymi 
winnicami. Niepodzielnym władcą tego 
regionu jest winiarski arystokrata czyli 
riesling. 
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PRODUCENT
Położona w rejonie Hambach (Środkowy Palatynat) 
winnica Weingut Sommer pozostaje w rękach ro-
dziny Sommer od blisko 250 lat. Wiedza o uprawie 
winorośli była przekazywana z pokolenia na po-
kolenie, czego rezultatem jest połączenie tradycji 
i nowoczesności, których orędownikami są ojciec 
Günther Sommer i jego syn Christoph. Obaj przy-
znają, że winiarstwo jest częścią ich tożsamości 
oraz stanowi jeden z najważniejszych wymiarów 
ich codziennego życia. Wina, jakie tworzą określają 
mianem „przesiąkniętych latem” - nieprzypadkowo 
każdą etykietę zdobi rysunek słońca, przypomin-
jący o ciepłym, wręcz śródziemnomorskim klima-
cie w jakich wzrastały winogrona. Krzewy rosnące  
u podnóża zamku Hambach, na najlepszych pia-
skowych parcelach kumulują promienie słońca, 
zapach cytrusów i słodkich migdałów, które potem 
za sprawą troskliwych winiarzy zostają zamknięte 
w butelce wina, gdzie rozpoczynają kolejne życie. 
W ten sposób określnie „wina przesiąknięte latem” 
nabierają iście podwójnego znaczenia. Günther 
i Christoph wielką wagę przywiązują do jak naj-
bardziej naturalnych metod produkcji, stosując 
zindywidualizowane techniki uprawy czy powolne 
dojrzewanie i starzenie win w dębowych beczkach. 
Kładą duży nacisk, aby tworzone przez nich wina 
były takie jak region, w którym wzrastały – przede 
wszystkim różnorodne – od prostych, tryskających 
słońcem i radością, przez intensywne i pełne prze-
nikliwych aromatów, aż po te dojrzałe, dostojne  
i pełne elegancji. 

WINEMAKER
Dobrym duchem winnicy jest Günther 
Sommer, który wspólnie z synem Chri-
stophem stoi na straży jakości i charak-
teru powstających win. Podczas gdy oj-
ciec jest gwarantem tradycji, solidności 
i dziedzictwa, Christoph wnosi powiew 
młodości, nowoczesności i ożywcze-
go spojrzenia. Te dwa paradoksalnie 
sprzeczne podejścia wcale jednak ze 
sobą nie konkurują tylko wspaniale się 
uzupełniają. 
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#lekkie #rześkie
Wina tworzone w winnicach Sommera kie-
rują się zasadą jak najmniejszej ingerencji 
sztucznych środków w uprawę winorośli. Win-
nica jest prowadzona w sposób organiczny  
i przyjazny środowisku. Green Sun jest winem 
o lekkim kwiatowo-owocowym aromacie, po-
jawiają się również przyjemne ziołowe nuty. 
Świetny do samodzielnego picia.

#lekkie #rześkie 
Wino z uprawy organicznej. Dzięki pochyłym, 
nasłonecznionym zboczom winogrona mają 
możliwość doskonałego dojrzewania i nabie-
rania pełni smaku. Pozostawiony cukier reszt-
kowy dodaje pełniejszego smaku i pozwala 
sklasyfikować wino jako półwytrawne.

#pełne #złożone 
Odmiana stworzona ze skrzyżowania lokal-
nych szczepów z rieslingiem. Charakterystycz-
ne dla odmiany są aromaty czarnej porzeczki, 
mango czy mandarynki. Wina mają potencjał 
do starzenia i w późniejszych latach pojawiają 
się w nich nuty brzoskwiniowe i różane.

Nazwa: 
Green Sun  
Szczepy: rivaner (Müller Thurgau)

Nazwa: 
Cabernet Blanc Feinherb 
Szczepy: cabernet blanc

Nazwa: 
Scheurebe Spätlese (półsłodkie)  
Szczepy: scheurebe

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
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Nazwa: 
Spätburgunder trocken 
Szczepy: spätburgunder

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
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#eleganckie #zbalansowane
Wino z Palatynatu, który jest trzecim w Niem-
czech regionem pod względem uprawy tego 
burgundzkiego szczepu. Spätburgunder od 
Sommera jest pełen owocowych aromatów 
jak wiśnia, żurawina czy jeżyna. Pojawiają się  
w nim również nuty grzybowe, liściaste i ziołowe.WGS-c-1
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PRODUCENT
Gdy myślimy o winnicy Weingut Flick pierwszym 
skojarzeniem są historia i siła tradycji. Trzeba się-
gnąć pamięcią aż do XIII wieku (!!) kiedy na wzgórzu 
Nonnberg nasadzono pierwsze winogrona, które 
dały początek wielowiekowej tradycji uprawy wino-
rośli w tym rejonie. Winnica w obecnym kształcie 
należy do rodziny Joachima Flicka i obejmuje mię-
dzy innymi wspomniane wzgórza Nonnberg oraz 
Victoriaberg. Te z kolei słyną z uprawy najznamie-
nitszych rieslingów, których gorliwą wielbicielką 
była brytyjska Królowa Wiktoria – dla upamiętnie-
nia tego faktu na wybranych etykietach rieslingów 
widnieje imponujący angielski herb królewski. Po 
dziś dzień rieslingi ze wzgórza Victoriaberg są ser-
wowane podczas rozmaitych uroczystości Brytyj-
skiej Rodziny Królewskiej. 
Filozofią przyświecającą winnicy jest szacunek wo-
bec przodków, ich pracy, wysiłku i wierności pra-
wom natury. Cały zespół winnicy swoją codzienną 
ciężką pracą stara się realizować powyższe wska-
zania. Uprawiają głównie rieslinga oraz spätbur-
gundera (pinot noir), a wina starzą w beczkach 
wytwarzanych z lokalnej odmiany dębu porastają-
cego pobliskie wzgórza Taunus. Dzięki wapiennej 
glebie wina zyskują wibrującą mineralność i fine-
zyjną kwasowość. Wina Joachima Flicka są gwaran-
tem świetnej jakości docenianej w wielu miejscach 
na świecie. 

WINEMAKER
Reiner Flick przewodzi zespołowi win-
nicy, dba i uważnie śledzi każdy etap 
produkcji, a przede wszystkim stoi na 
straży wielowiekowej tradycji winiar-
skiej w regionie, w jakim przyszło mu 
się urodzić, żyć i pracować. I czyni to  
z wielkim oddaniem, zaangażowaniem  
i sumiennością.

Strassenm hle D- 65439 Flörsheim-Wicker

Internet: www.flick-wein.de E-Mail: info@flick-wein.de

ü ·

·

F L I C K

J o a c h i m

F L I C K

zertifiziert

Wein aus kontrolliert

nachhaltiger Produktion

WINA

#lekkie #zbalansowane
Klasyczny, orzeźwiający, ale przyjemny w piciu 
riesling z Rheingau. Wyśmienity producent dał 
temu winu wszystko, czego oczekujemy – jest 
dobra kwasowość, złagodzona odrobiną sło-
dyczy. Fermentowany częściowo w stalowych, 
a częściowo w drewnianych kadziach, ma  
w sobie finezję i elegancję cytrusów, mineral-
ność i nuty dojrzałych tropikalnych owoców.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#pełne #złożone 
Königin - Victoriaberg to pokryte winnicami 
wzgórze nad Menem. Już w połowie XIX wieku 
pochodzące stąd wina były wysoko oceniane 
przez angielską królową Wiktorię, co po dziś 
dzień upamiętniane jest angielskim herbem 
królewskim umieszczonym na etykiecie. Rie-
sling kabinett zachwyca aromatami orzeź-
wiających owoców tropikalnych połączonych  
z gładką słodyczą. 

#pełne #złożone
Königin - Victoriaberg to pokryte winnicami 
wzgórze nad Menem. Już w połowie XIX wie-
ku pochodzące stąd wina były wysoko ocenia-
ne przez angielską królową Wiktorię. Riesling  
z późnego zbioru (spätlese) jest pełnym, pół-
słodkim winem o gładkiej fakturze i smaku 
owoców południowych i bakalii. 

#eleganckie #zbalansowane
Riesling pochodzący z Nonnberg - wzgórza, 
na którym winnice założono już w XIII wieku. 
Fermentowany spontanicznie i dojrzewający  
w dużych, dębowych beczkach. Soczysty, wy-
razisty i pełny, smakujący cytrusami z dodat-
kiem ziół i jabłkowych pestek, o długim, doj-
rzałym finiszu.

Nazwa: 
Riesling Classic QbA

Szczepy: riesling

Nazwa: 
Wickerer Nonnberg Riesling QbA

Szczepy: riesling

Nazwa: 
Hochheimer Königin-Victoriaberg Riesling 
Kabinett

Szczepy: riesling

Nazwa: 
Hochheimer Königin-Victoriaberg Riesling 
Spätlese

Szczepy: riesling
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FL-b-4
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WINA

#eleganckie #złożone 
Wino z pojedynczej specjalnej parceli. Złożone, 
wręcz gęste, ale świetne skontrowane wysoką 
kwasowością, która momentalnie odświeża  
i nadaje winu lekkości. Pachnie i smakuje cy-
trusami, skórkami zielonych jabłek, mineral-
nie. Warto mieć kilka butelek do odłożenia  
w piwnicy. Chce się wracać.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#rześkie #lekkie 
Już sama nazwa na etykiecie „Wino i Życie” 
zdradza co znajdziemy w butelce – świeżość, 
mineralność, kwasowość i soczystość. W aro-
matach spotkamy nuty jabłek, brzoskwiń, cy-
trusów, a także świeżego siana. Piękna har-
monia smaków, gdzie cierpkość przenika się 
ze słodyczą. Idealny na co dzień i od święta 
szczególnie do ryb, drobiu czy warzyw z grilla.

#złożone #pełne
Ujmująco słodkie wino na specjalne okazje. 
Powstało z pojedynczych, wyselekcjonowa-
nych winogron dotkniętych szlachetną ple-
śnią. Pełne fantastycznych, złożonych aroma-
tów konfitury pomarańczowej, cytrusów, ziół, 
miodu, orzechów i żywicy. Bogate, tłuste, bar-
dzo długie i idealne do starzenia. Czyste złoto 
w kieliszku.

Nazwa: 
Hochheimer Holle GG

Szczepy: riesling

Nazwa: 
F.Vini et Vita Riesling

Szczepy: riesling

Nazwa: 
Wicker Nonnberg Riesling Beerenauslese

Szczepy: riesling

FL-b-9

FL-b-12

FL-b-7
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F.Vini et Vita Riesling 2017

Hochheimer Königin-Victoriaberg 
Riesling Kabinett 2017

 “Vier Morgen” GG
 Wicker Nonnberg  2017

Wickerer Nonnberg Riesling 
Q.b.A. 2017 
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Nowa Zelandia – ojczyzna baśniowych 
hobbitów i zapierających dech w pier-
siach widoków to dla wielu ucieleśnie-
nie marzeń o raju na ziemi. Nową Ze-
landię tworzą dwie wyspy Południowa  
i Północna, składające się z 10 regio-
nów winiarskich. Jednym z ważniej-
szych i bodajże o najlepszej reputacji 
i międzynarodowej sławie jest region 
Marlborough. Zlokalizowany w północ-
nej części Wyspy Południowej cechuje 
się specyficznym klimatem, gdzie ciepłe 
i suche dni przechodzą w rześkie wie-
czory i noce. Długi okres wegetatywny 
pozwala winogronom spokojnie dojrze-
wać, a gleby bogate w iły pozwalają na 
wydobycie drapieżnych aromatów. Nie-
podzielnym królem tutejszych odmian 
winorośli jest sauvignon blanc. Ten 
klasyczny francuski szczep odnalazł na 
odległych Antypodach zupełnie nowe  
i odważne wcielenie. Uderza bogac-
twem aromatów i intensywnością zapa-
chów pełnych świeżo skoszonej trawy, 
agrestu, cytrusów, nektarynki, mango 
czy egzotycznej marakui. Jednocze-
śnie sauvignon zawsze charakteryzuje 
wysoka, wibrująca kwasowość, co czy-
ni go znakomitym partnerem kuchni 
śródziemnomorskiej pełnej owoców 
morza, ryb i świeżych warzyw. Znako-
micie sprawdzi się także w pojedynkę, 
szczególnie pity pod rozgwieżdżonym, 
letnim niebem w różnych miejscach na 
ziemi.
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PRODUCENT
Misty Cove to butikowa, niewielka winnica założona 
przez ekscentrycznego Andrew Bailey – rdzennego 
Nowozelandczyka, dorastającego w malowniczym 
regionie Marlborough. To właśnie tutaj postano-
wił zapuścić winiarskie korzenie i uprawiać krzewy 
winorośli. Misty Cove znajduje się w rozległej do-
linie Wairau Valley, skąd roztacza się zapierający 
dech w piersiach widok na Alpy Południowe (war-
to obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=l-
3BvpT-xynw). Andrew lubi powtarzać, że wina któ-
re tworzy nabierają cech zarówno otaczającego je 
regionu jak i osobowości winiarzy, którzy się nim 
opiekują. Ich wina są przesiąknięte nowozelandz-
kim duchem pełnym drapieżności, niezłomności, 
intensywności i wyrazistego charakteru. W swojej 
winnicy łączą tradycyjne techniki produkcji z no-
woczesnymi technologiami, dzięki czemu uzysku-
ją bujne i aromatyczne wina. Uprawiają przede 
wszystkim szczepy białe, z wiodącym prym sau-
vignon blanc, jak również czerwone z pinot noir 
na czele. Misty Cove to synonim wysokiej jakości, 
pełnego oddania tutejszej wymagającej ziemi i eks-
centrycznego ducha właścicieli.

WINEMAKER
Andrew Bailey, założyciel Misty Cove, 
zapytany o to co najbardziej kocha w 
winie odpowiada prosto „That’s what 
wine is all about – to bring people toge-
ther.” - „Wino jest po to by łączyć ludzi”. 
Ta prosta definicja określa całą filozo-
fię prowadzonej przez niego winnicy. 
Wspólnie z enologiem Emmanuelem 
Bolligerem tworzą odważny i nowator-
ski duet, który nie boi się eksperymen-
tów i innowacji.

WINA

#rześkie #eleganckie
Wino produkowane z mocno dojrzałych wino-
gron z upraw organicznych w regionie Marlbo-
rough. Nos mocno ziołowy i owocowy z wyraź-
ną nutą melona. Na podniebieniu pojawia się 
zielony agrest i bardzo wyraźne ziołowo-mine-
ralne posmaki. Eleganckie wino, które pasuje 
do dań z drobiu i makaronów w gęstych śmie-
tanowych sosach. Świetne jako aperitif.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#rześkie #lekkie
Wino nowozelandzkie, z winnic w regionie 
Marlborough. Powstaje z mocno dojrzałych 
winogron, dzięki czemu zyskuje aromaty 
słodkich owoców – marakuji i brzoskwiń oraz 
świeżych ziół. W ustach świeże i orzeźwiające  
o nutach agrestu, brzoskwiń i marakuji z cy-
trusową nutą na finiszu. Doskonałe jako ape-
ritif, a także do ryb, owoców morza, białych 
mięs, drobiu, sałatek i makaronów.

Nazwa: 
Sauvignon Blanc Organic

Szczepy: sauvignon blanc 

Nazwa: 
The Founder 

Szczepy: sauvignon blanc 
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    POL
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Polska – pomimo, że w powszechnej świadomości 
nie kojarzy się z krajem winiarskim, to pierwsze za-
pisy o uprawie winorośli w okolicach Krakowa i Zie-
lonej Góry pochodzą już z XII wieku. Liczne wojny, 
przesunięcia granic, plaga filoksery i burzliwe dzie-
je historyczno-polityczne spowodowały, że polskie 
winiarstwo praktycznie przestało istnieć. Ponowne 
odrodzenie miało swój początek dopiero w latach 
80-tych XX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze 
winnice głównie w okolicach Jasła i Zielonej Góry.  
W pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku nastąpił 
gwałtowny wzrost rodzimego rynku winiarskiego - 
na chwilę obecną zostało zarejestrowanych blisko 
300 legalnie działających winnic. Można powiedzieć, 
że gospodarstwa winiarskie są rozsiane w różnych 
zakątkach Polski, ale zdecydowana większość zaj-
muje jej południowe rubieże, czyli Dolny Śląsk, Zielo-
nogórskie, Podkarpacie, Małopolskie czy Małopolski 
Przełom Wisły (lubelskie). Polskie wina najczęściej 
powstają albo z klasycznych, szlachetnych odmian 
takich jak riesling, chardonnay, pinot noir, cabernet 
sauvignon czy zweigelt lub z tzw. odmian hybrydo-
wych bardziej odpornych na wymagające warunki 
klimatyczne, takich jak solaris, hibernal, johanniter, 
caberenet cortis, regent czy rondo. W obecnych cza-
sach polskie winiarstwo rozwija się niezwykle dyna-
micznie, a powstające wina (szczególnie białe) mogą 
już śmiało konkurować z europejskimi klasykami.

MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY
Producent Mickiewicz Winnica Rodzinna s. 88
Małopolski Przełom Wisły to najdalej na wschód 
wysunięty odcinek doliny Wisły, położony w środ-
kowo-wschodniej Polsce, na pograniczu woje-
wództw lubelskiego i mazowieckiego. Winiarską 
stolicą tego regionu jest Janowiec, gdzie w scene-
rii średniowiecznego zamku corocznie odbywa 
się Święto Wina. Tutejsze gleby są żyzne, głównie 
lessowe, dobrze nawodnione, klimat stosunkowo 
łagodny, a teren pełen niewielkich wzniesień, pa-
górków i nasłonecznionych zboczy. Najczęstsze 
odmiany to hybrydowe johanniter, solaris, seyval 
blanc, hibernal, regent, a także klasyczne jak rie-
sling, pinot gris, chardonnay czy zweigelt.

LUBUSKIE (Zielonogórskie)
Producent Gostchorze s. 92
Położone przy granicy z Niemcami wo-
jewództwo Lubuskie to jeden z najstar-
szych historycznie regionów winiarskich 
w Polsce, a jego główne miasto - Zielo-
na Góra była długo określana stolicą 
polskiego winiarstwa. Do tej pory rok-
rocznie we wrześniu odbywa się tutaj 
tradycyjne Święto Winobrania. Oprócz 
Zielonej Góry winorośl uprawia się tak-
że w całej pradolinie Odrzańskiej. Obec-
nie Lubuskie nie należy do czołówki 
dynamicznie rozwijających się regio-
nów winiarskich w Polsce, ale można 
znaleźć w nim prawdziwe perełki jak 30 
gospodarstw zlokalizowanych wzdłuż 
Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, czy 
znakomitą winnicę Gostchorze słynąca 
z produkcji wyłącznie win musujących 
metodą szampańską.



88 89

PO
LS

K
A

 - 
PR

ZE
ŁO

M
 W

IS
ŁY

PRODUCENT

WINEMAKER
Maciej Mickiewicz to założyciel, właściciel 
i winemaker w winnicy Mickiewicz Win-
nica Rodzinna. Określa siebie mianem 
samouka, ponieważ w czasie kiedy zajął 
się uprawą winorośli, w Polsce dziedzina 
enologii praktycznie nie istniała. Jak sam 
mówi praca w winnicy dostarcza mu wie-
le radości i satysfakcji, ale wymaga też 
pełnego zaangażowania i oddania. Jest 
wyznawcą zasady, że „wino rodzi się w 
winnicy” więc stale dokonali się w obsza-
rze uprawy winorośli.

Założyciel winnicy Mickiewicz Winnica Rodzinna 
Maciej Mickiewicz spytany o początki swojego biz-
nesu wspomina własne podróże do austriackich 
winnic w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Były 
one na tyle fascynujące i inspirujące, że postanowił 
samodzielnie spróbować uprawy winorośli. W ten 
sposób w 2004 w Opolu Lubelskim założył winnicę 
Solaris (wcześniejsza nazwa winnicy). Na 15 arach 
powierzchni rosną i dojrzewają takie odmiany jak 
białe solaris, seyval blanc, hibernal, sibera, trami-
ner oraz czerwone rondo i regent. Kolejnym eta-
pem rozwoju winnicy było kupno parceli w Dolinie 
Wisły, w Bliskowicach, w 2014. Tutaj uprawiane są 
bardziej wymagające i trudne odmiany, ale potra-
fiące odwdzięczyć się niezwykle intersującymi wi-
nami, o solidnej jakości. Należą do nich: cabernet 
cortis, zweigelt, johanniter, muscaris czy riesling. 
Zachodnie nachylenie parceli gwarantuje odpływ 
zimnych mas powietrza w dolinę oraz silne nagrze-
wanie się od promieni zachodzącego słońca. Dzięki 
temu owoce dojrzewają szybciej, osiągając odpo-
wiednią koncentrację cukru w gronach. W obydwu 
lokalizacjach winogrona zbiera się ręcznie do ma-
łych 10 kg skrzynek - białe szczepy dojrzewają sześć 
6 wyłącznie w stali nierdzewnej, a czerwone przez 
rok w używanych beczkach z dębu francuskiego 
lub w nowych z dębu węgierskiego. Wina powstają-
ce w winnicy Mickiewicz Winnica Rodzinna rokrocz-
nie zdobywają nagrody i wyróżnienia branżowe, a 
sam właściciel recenzuje je krótko: „świeże, czyste  
i bezpretensjonalne”. 
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#rześkie #lekkie
Feeling to polski riesling, świetnie orzeźwia-
jący, przepełniony cytrynowo-jabłkowo kwa-
sowością. Dodatkowe odświeżenie w smaku 
dzięki delikatnym niuansom ziołowym i mine-
ralnym. Bardzo dobrze zrobiony, nie narzuca-
jący się smakiem, ale godny zapamiętania.

#eleganckie #zbalansowane
To słodkie wino już kolejny rok potwierdziło 
swoją jakość podczas konkursu w Janowcu, 
zdobywając Kartę Winnic Małopolskiego Prze-
łomu Wisły. Powtarzalność aromatów i sma-
ków jest szczególnie trudna do utrzymania  
w zmiennych polskich warunkach dlatego wino 
tym bardziej zasługuje na uznanie. Aromaty 
tropikalnych owoców. Podwyższona kwaso-
wość sprawia, że dobrze schłodzone wino pije 
się bez uczucia nadmiernej słodyczy w ustach.

#rześkie #zbalansowane
Johanis to wino powstające między Kazimie-
rzem Dolnym a Sandomierzem. Jest krzyżów-
ką rieslinga i innego szczepu odpornego na 
mróz,  więc aromatycznie nawiązuje do swoje-
go rodzica. Mamy piękne aromaty soczystych 
zielonych jabłek, sałatki owocowej z niuansa-
mi polnych ziół. W smaku przyjemnie orzeź-
wiające i lekko cytrusowe. Wspaniały kompan 
na letnie wypady i do przystawek z warzyw 
oraz sałat z sosami ziołowymi. 
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Nazwa: 
Ambrozja

Szczepy: muscaris

Nazwa: 
Feeling

Szczepy: riesling 

Nazwa: 
Johanis

Szczepy: johanniter
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#rześkie #lekkie
Wytrawny solaris o jasnym, słomkowym ko-
lorze. Pachnie niebywale intensywnie brzo-
skwinią, skórką cytryny, białą porzeczką, eg-
zotycznymi owocami, z delikatnymi niuansami 
kwiatowymi. Rześkie, świeże i ożywcze, pomi-
mo stosunkowo wysokiej zawartości alkoho-
lu (13%). Wyrazisty owoc i solidna struktura. 
Koniecznie schłodzone i obowiązkowo latem.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
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Nazwa: 
Solero

Szczepy: solaris

WM-b-2
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WINA

#rześkie #lekkie
Powstałe ze szczepu zweigelt, o półwytraw-
nym charakterze, gdzie znajdziemy odrobinę 
cukru resztkowego. Wyczujemy słodkawe aro-
maty truskawek i malin, ale także kwaskową 
poziomkę i dobry, odświeżający finisz. Mięk-
kie, gładkie i radosne, a latem obowiązkowe.

#eleganckie #złożone
Pikador to nowość od winnicy Mickiewicz 
oparta na szczepie zweigelt. Wino jest lekkie  
w budowie i charakteryzuje się dojrzałymi owo-
cami jeżyn, jagód i malin. Nie zabrakło również 
pikantnych akcentów i to właśnie pieprznym 
aromatom i taninom zawdzięcza swoją nazwę 
– Pikador. Wino nabrało całkiem niezłego ba-
lansu poprzez 11 miesięczne leżakowanie w 
używanych beczkach z dębu francuskiego. Do-
bre do gulaszy, gotowanych mięs i pizzy. 

#rześkie #lekkie
Wino oparte o szczep Johanniter, przez 5 dni 
macerowane na skórkach, niefiltrowane stąd 
jego mętny charakter. Pachnie agrestem, bia-
łą brzoskwinią, morelami, kwiatami, miodem 
i jabłkiem. Subtelnie taniczny niczym owoc 
pigwowca. Wytrawny, rześki, o solidnej kwa-
sowości. Rocznik 2019 to raptem 500 butelek.
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Nazwa: 
Pikador

Szczepy: zweigelt

Nazwa: 
Rosemary

Szczepy: regent

Nazwa: 
Mętlik

Szczepy: johanniter
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#eleganckie #złożone
Cortez to wino dojrzewające 11 miesięcy czę-
ściowo w używanej beczce z dębu francuskie-
go i częściowo w nowej z dębu węgierskiego. 
Pachnie liśćmi porzeczki, sokiem z wiśni i dy-
mem. Dzięki takiemu sposobowi produkcji 
zyskuje głębię smaku, łagodne taniny i przy-
jemny owocowy finisz. Wino jest dobrze uło-
żone, a dłuższe leżakowanie w beczce dodaje 
mu charakteru i delikatnej pieprzności. Dobry 
kompan do dań z czerwonego mięsa.

SŁODYCZ
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Nazwa: 
Cortez

Szczepy: cabernet cortis
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PRODUCENT

WINEMAKER
Guillaume Dubois – właściciel i winema-
ker w winnicy Gostchorze. Jest jednym 
z pierwszych w Polsce producentów 
wina musującego, które od zawsze było 
jego pasją i wielką miłością. Dlatego za-
kładając swoją własną winnicę od po-
czątku wiedział, że będzie produkował 
tylko wina wypełnione ulotnymi bąbel-
kami. I choć wielu taki pomysł mógł się 
wydawać iście szalonym szczególnie  
w polskim, wymagającym klimacie, to 
Guillaume dzięki swojej determinacji, 
intuicji i talentowi należy obecnie do 
absolutnej czołówki producentów pol-
skich win musujących.

W malowniczej wsi położonej w okolicach Krosna 
Odrzańskiego, na zielonych wzgórzach łagodnie 
schodzących ku rzece Odrze mieści się winnica 
Gostchorze. I jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ 
produkuje się tutaj wyłącznie wino musujące i to w 
dodatku metodą klasyczną, czyli szampańską. Wła-
ścicielem tego czarującego miejsca jest Guillaume 
Dubois – zakochany w szampanie Francuz od stro-
ny ojca i Polak od strony matki. W 2008 roku posa-
dził pierwsze krzewy winorośli, a po 6 latach udało 
się mu wyprodukować pierwsze butelki. Na dzień 
dzisiejszy winnica obejmuje około 15 hektarów,  
a Guillaume stale ją rozbudowuje i rozwija. Upra-
wia 3 główne odmiany winorośli - riesling, pinot 
gris i pinot blanc. Unikalny mikroklimat i naturalny 
terroir winnicy Gostchorze w postaci piaszczystej 
gliny ogrzewanej ciepłymi powiewami wiatru znad 
nadodrzańskich łąk pozwala winogronom szyb-
ko dojrzewać i koncentrować odpowiedni poziom 
cukru. Jedyne wino jakie tu powstaje to musujący 
GostArt produkowany tradycyjną, francuską meto-
dą szampańską z winorośli porastających polskie 
nadodrzańskie wzgórza. Spotkanie dość surreali-
styczne, ale niezwykle udane i zachwycające. Zda-
niem zarówno większości ekspertów z branży jaki  
i miłośników wina, GostArt to najlepsze polskie 
wino musujące na naszym rodzimym rynku.

WINA

#eleganckie #złożone
Nagradzane medalami w konkursach winiar-
skich polskie wino musujące. Robione meto-
dą szampańską przez zakochanego w Polsce 
Francuza, urzeka świeżością i złożonością 
smaku. Dominujące aromaty dojrzałego jabłka  
i soczystej brzoskwini zbalansowane doskona-
łą kwasowością, która zapewnia odświeżające 
zakończenie. Gost Art charakteryzuje się moc-
nym musowaniem i kremową strukturą dlatego 
świetnie nadaje się na aperitif, ale też do lekkie-
go jedzenia, owoców morza i sałat.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
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Nazwa: 
Gost Art Brut

Szczepy: riesling, pinot gris, pinot blanc
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Portugalia - ten melancholijny kraj na 
krańcu Europy jest krainą sprzeczności, 
gdzie tradycja miesza się ze współcze-
snością - jednak nie po to, żeby z nią 
walczyć, tylko wzajemnie się przenikać, 
uwodzić i inspirować. Podobnie w świe-
cie portugalskich win tradycja starego 
rzemiosła staje naprzeciw nowocze-
snych metod enologicznych. Pomimo 
niewielkiej powierzchni Portugalia ma 
do zaoferowania niespotykaną różno-
rodność powstających tu win. Kto by 
pomyślał, że w północnym, sąsiadują-
cym z Hiszpanią, deszczowym i soczy-
ście zielonym regionie Minho uprawia 
się i produkuje najwięcej portugalskie-
go wina. Niekwestionowanym królem 
jest tutaj vinho verde – wino zielone, 
świeże, radosne i pełne młodzieńczego 
wigoru. Wina w zupełnie innym stylu i 
charakterze znajdziemy w Dão, regio-
nie otoczonym ze wszystkich stron gó-
rami, gdzie klimat morsko-kontynental-
ny i granitowe gleby stwarzają warunki 
do produkcji wielkich i eleganckich win. 
Na szczególna uwagę zasługują tu wina 
czerwone z odmian touriga nacional, 
tinta roriz czy jaen. Bardzo ciekawie 
rozwija się też nizinny region Alente-
jo, położony w środkowo-południowej 
części Portugalii, gdzie oprócz wszech-
obecnych lasów korkowych wytwarza 
się nietuzinkowe wina. Wśród upra-
wianych szczepów panuje duża różno-
rodność, co wpływa na styl produko-
wanych win – od świeżych, wyraźnie 
owocowych i przyjemnych w piciu, aż 
po ciężkie, gęste i solidnie zbudowane.
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Historia powstania winnicy Sapateiro mogłaby po-
służyć jako scenariusz dobrego filmu czy książki. 
Antonio Soares był właścicielem niewielkiego skle-
pu z butami, ale uwielbiał oddawać się swojej pasji 
jaką od zawsze było wino. Na zaledwie pół hekta-
rowym skrawku ziemi zaczął uprawiać winogrona  
i tworzyć proste, radosne wina, które miały cieszyć 
jego rodzinę i bliskich. Dość szybko jednak okazało 
się, że wina wyróżniają się urzekającym smakiem  
i wzbudzały coraz większą ciekawość klientów skle-
pu Antonio. W pewnym momencie sklep z butami 
powoli zaczął zmieniać się w sklep z winami, a An-
tonio odkrył swoją winiarską drogę, którą do tej 
pory podąża. Wspólnie z synem Tiago rozbudowali 
rodzinną winnicę, powiększając ją do 5 hektarów  
i nadali jej nazwę Sapateiro oznaczającą po portu-
galsku s zewca. Historia zatoczyła koło. 
W swojej winnicy położonej w Tabudo, nieopodal 
Marco de Canaveses uprawią winorośle dbając  
o zachowanie jak najwyżej jakości – wszystkie wi-
nogrona są zbierane ręcznie, a każda butelka ro-
dzącego się tam wina ma swój indywidualny nu-
mer drukowany na etykiecie. Energiczny, pełen 
pasji Tiago z wielką swadą opowiada jak ważne jest 
łączenie tradycji z nowoczesnością i że dzięki temu 
dualizmowi udaje się tworzyć równocześnie ele-
ganckie jak i śmiałe wina. Obecnie produkują trzy 
etykiety (2 białe i 1 różowe) ale intensywnie pracują 
nad nowymi winami, które planują starzyć w dębo-
wych beczkach. Serdeczność, uśmiech i szczerość 
Antonio, Tiago i jego partnerki Silvi karzą wierzyć, 
że rodzinna winnica Sapteiro ma ogromny poten-
cjał i będzie nas stale zaskakiwać.

Tiago Soares oprócz bycia właścicielem 
winnicy jest także jej głównym winema-
kerem. Tiago to zarówno czuły, opie-
kuńczy duch winnicy jak i wymagający 
strażnik jakości tworzonych przez sie-
bie win. OCENY
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Sapateiro, 
Vinho Verde DOC 2017

Sapateiro, 
Colheita Selecionada 2017

16,5/20

16/20

WINA

#rześkie #lekkie 
Różowa odsłona vinho verde wymarzona na 
letnie, skwarne dni, wieczory i noce. W ustach 
znajdziemy nuty poziomek, truskawek i czer-
wonych porzeczek, a także kwiatowe niuanse 
różowego oleandra. Wonne, świeże i urzekają-
co przyjemne w piciu dzięki dobrej kwasowo-
ści i nasyceniu owocowością. Roczna produk-
cja to zaledwie 1300 ręcznie numerowanych 
butelek, więc koniecznie!

#rześkie #lekkie 
Rześkie, lekkie, świeże i pełne optymizmu. Wy-
czujemy w nim aromaty cytryny, limonki, zielo-
nego jabłka, a także kwiatów lipy i egzotycznej 
trawy cytrynowej. Znakomita kwasowość uzu-
pełniona soczystą owocowością. Najlepiej spra- 
wdzi się na wieczór z serdecznymi przyjaciół-
mi, ale także wzbogaci smak ryb, owoców mo-
rza, nowalijek i wszelkich chrupiących warzyw. 

#rześkie #lekkie 
Vinho Verde – wizytówka Portugalii, powsta-
łe na bazie szlachetnego szczepu alvarinho. 
Znajdziemy w nim cudownie skoncentrowane 
owoce jak gruszkę, melona, cytrusy, ananasa, 
przełamane nutami orzecha laskowego. Wino 
ma delikatną, zwiewną konsystencję i pozo-
stawia długi owocowy posmak w ustach. 

Nazwa: 
Sapateiro, Vinho Verde DOC 

Szczepy: alvarinho, avesso 

Nazwa: 
Sapateiro, Rosé Vinho Verde DOC

Szczepy: vinhão, touriga nacional

Nazwa: 
Sapateiro, Colheita Selecionada

Szczepy: loureiro, arinto, trajadura
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W pięknej dolinie rzeki Dão, której zbocza porasta-
ją gęsto krzewy winorośli, ma siedzibę mała, buti-
kowa winnica Soito Wines. Założona w 2013 roku 
przez małżeństwo pełnych pasji nauczycieli José 
Carlosa i Sandrę Soares. Ich historia z winiarstwem 
rozpoczęła się od zakupu 10 – cio hektarowej po-
siadłości, która w pierwotnym zamyśle miała pełnić 
rolę agroturystki dla gości oraz pozostawać azylem 
dla całej, wielopokoleniowej rodziny Soares. Nie 
bez znaczenia pozostawał jednak fakt, że aż 7 hek-
tarów z całego terenu było porośnięte przez 20 
letnie krzewy winorośli. Po rodzinnych naradach 
małżonkowie postanowili wykorzystać naturalne 
zasoby swojej ziemi i przy wsparciu córek i pozo-
stałej rodziny zaangażowali się w budowę profe-
sjonalnej winnicy. Pasja, wysiłek i poświęcenie to 
główne filary Soito Wines. To projekt, który łączy  
w sobie naturę, tradycję i innowację. Naczelną 
wartością, a nawet obsesją Jose Carlosa i całego 
zespołu jest bezwzględna koncentracja na jakości 
powstającego tu wina. Skupiają się na uprawie lo-
kalnych odmian takich jak tinta roriz, touriga na-
cional, alfrocheiro czy jaen. Winogrona zbierane są 
ręcznie, selekcjonowane i fermentowane w kon-
trolowanej temperaturze, a później dojrzewają w 
beczkach z dębu francuskiego najwyższej klasy (Ta-
ransaud, L'Adour, Seguin Moreau). Pomimo sto-
sunkowo krótkiej historii wina Soito Wines zdołały 
już zdobyć ważne wyróżnienia i nagrody branżowe, 
a dzięki konsekwencji i perfekcjonizmowi właści-
cieli możemy być pewni, że jeszcze nie raz o nich 
usłyszymy.

José Carlos Soares pełni rolę właści-
ciela winnicy oraz jej winemakera. Jest 
odpowiedzialny za cały proces produk-
cji wina od uprawy, przez zbiory, aż po 
winifikację. Przywiązuje ogromną wagę 
do jakości i solidności, dzięki czemu 
jego wina osiągają sukcesy i spotykają 
się ze znakomitym przyjęciem. W co-
dziennej pracy wspiera go zona Sandra, 
która odpowiada za marketing, degu-
stacje, oraz wizyty gości w winnicy.
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WINA

#eleganckie #rześkie 
Eleganckie, intrygujące wino białe powstałe  
z lokalnej odmiany encruzado. Uwodzi aroma-
tami cytrusów, pomarańczy i białych kwiatów. 
W ustach pojawiają się dodatkowo niuanse 
soczystej gruszki, a także dzięki dojrzewaniu  
w beczce – akcenty waniliowe. Żywe, lekkie, 
pełne energii i świeżości z przyjemnym, ele-
ganckim wykończeniem.

#rześkie #lekkie 
Wino powstałe na bazie lokalnych portugal-
skich odmian pachnie subtelnymi kwiatami, 
cytrusami i  białym melonem. W smaku znaj-
dziemy dodatkowo delikatne niuanse owoców 
tropikalnych i białego grejpfruta. Młode, żywe, 
wibrujące, o przyjemnej kwasowości i dużym 
ładunku świeżości. Znakomicie sprawdzi się w 
ciepłe, letnie  popołudnia i wieczory.

Nazwa: 
Taleiga White Dão 

Szczepy: encruzado, malvasia fina, cercial, 
bical 

Nazwa: 
Soito Encruzado White Dão

Szczepy: encruzado
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#lekkie #zbalansowane 
Stworzone z mieszanki endemicznych odmian 
z półwyspu Iberyjskiego, które dają wino o sub- 
telnym aromacie dojrzałych czerwonych owo-
ców. Napotkamy tutaj nuty wiśni, śliwek, słod-
kiej konfitury, a także delikatnych przypraw. 
Przyjemne, dobrze zbalansowane, o subtel-
nych miękkich taninach i przyzwoitej kwaso-
wości. Pobudza apetyt i cieszy

Nazwa: 
Taleiga Red Dão

Szczepy: touriga-nacional, tinta-roriz,  
alfrocheiro, jaen
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#eleganckie #zbalansowane 
Jednoszczepowe, białe wino dojrzewa przez 6 
miesięcy w beczkach z francuskiego dębu, z wy-
korzystaniem techniki bâtonnage, czyli miesza-
nia osadu w beczkach z leżakującym winem za 
pomocą kija w celu wzbogacenia jego smaku (z 
francuskiego. – bâton). Znajdziemy tu aromaty 
kwiatów i owoców takich jak gruszka, morela 
czy brzoskwinia, z delikatnymi niuansami wa-
nilii. Wino eleganckie, złożone, ale zachowujące 
soczystą świeżość i harmonię.

Nazwa: 
Soito Encruzado Reserva

Szczepy: encruzado
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WINA

#eleganckie #zbalansowane 
Wino powstało z rodzimego, portugalskiego 
szczepu jaen, posiadającego swój hiszpański 
odpowiednik nazwany mencia. Ta oryginalna 
odmiana daje wino o aromatach dojrzałych 
czerwonych owoców, malin, czarnej porzecz-
ki oraz jeżyny. Napotkamy w nim także nuty 
przypraw takich jak cynamon, goździki, czarny 
pieprz, a w ustach dodatkowo pojawiają się 
niuanse kakao i wanilii. Wino eleganckie, zba-
lansowane, z okrągłymi taninami i mineralnym 
akcentem.

#rześkie #lekkie 
Dojrzewająca przez 10 miesięcy w beczkach z 
francuskiego dębu reserva, oparta o lokalne od-
miany winorośli. Wino o intensywnym aromacie 
bogatym w nuty leśnych jagód, jeżyn, czarnej 
porzeczki, którym towarzyszą niuanse mento-
lowe. W smaku wyczujemy wyraziste dojrzałe 
czarne i leśne owoce, a także aromatyczne przy-
prawy z nutą tytoniu. Harmonijne, balsamiczne, 
o dobrze ułożonych, jedwabistych taninach.

Nazwa: 
Soito Reserve Red Dão 

Szczepy: touriga-nacional, tinta-roriz, alfro-
cheiro 

Nazwa: 
Soito Jaen

Szczepy: jaen
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#eleganckie #zbalansowane
Bardzo przyjazne i serdeczne wino czerwone 
kusi aromatami czerwonych owoców, wśród 
których znajdziemy czarną porzeczkę i jeżynę, 
a także nuty czarnego pieprzu, słodkich przy-
praw, kakao i wanilii. Wino o solidnej struktu-
rze, stosunkowo mocnych taninach i bogatym, 
owocowym aromacie. Muśnięte portugalskim 
słońcem przywołuje wakacyjne emocje.

Nazwa: 
Soito Red Dão

Szczepy: touriga-nacional, tinta-roriz, 
alfrocheiro, jaen
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PRODUCENT

WINEMAKER

Aby zrozumieć filozofię i koncepcję winnicy Casa 
Relvas trzeba rozpocząć od krótkiej charakterysty-
ki regionu w jakim się znajduje. Region winiarski 
Alantejo zajmuje blisko jedną trzecią powierzchni 
Portugalii, a historia winiarstwa sięga tutaj czasów 
starożytnych. Popularna w Cesarstwie Rzymskim 
metoda wytwarzania wina w glinianych amforach 
przetrwała do czasów współczesnych i jest nadal 
wykorzystywana przez niektóre winnice w Alantejo, 
w tym w Casa Relvas. Ponadto region jest ojczyzną 
dębów korkowych, których kora jest używana na 
całym świecie do produkcji korków. Casa Relvas to 
rodzinna firma założona przez Alexandre Relvas w 
1997 roku. W następnych latach stała się jednym z 
wiodących eksporterów portugalskich win na świa-
towy rynek, z eksportem do 65% swojej produkcji. 
Firma działa zgodnie ze swoją filozofią tworzenia 
wysokiej jakości win we wszystkich segmentach ryn-
ku, od codziennych win stołowych po wina na spe-
cjalne okazje. Stara się oferować atrakcyjne ceny 
przy zachowaniu uczciwej jakości i wydobyć wszyst-
ko, co ma do zaoferowania terroir Alentejo. Prze-
ważają tu gleby gliniaste i łupkowe, a uprawia się 
głównie rodzime, autochtoniczne odmiany winoro-
śli takie jak aragonês, trincadeira, touriga nacional, 
touriga franca, encruzado. Casa Relvas oferuje zróż-
nicowaną gamę win, z których na szczególną uwagę 
zasługują wina z linii premium Herdado de São Mi-
guel Art Terra wytwarzane tradycyjnie w glinianych 
amforach. Winnica przywiązuje też ogromną wagę 
do zrównoważonego rozwoju i ekologii – w ramach 
projektu wsparcia regionalnych lasów posadzono 
prawie 50 000 dębów korkowych. Firma wspiera 
również populację specjalnej autochtonicznej rasy 
owiec iberyjskich. Kierując się takim szacunkiem 
wobec natury Casa Relvas tworzy bardzo ciekawe 
wina oddające charakter regionu, w jakim wzrastały 
winogrona.

Alexandre Relvas Jr. ukończył studia w zakresie eno-
logii w Bordeaux, gdzie także pracował i zdobywał 
doświadczenie w tamtejszych chateaux. Do Casa 
Relvas dołączył w 2006 roku i od tego czasu jest od-
powiedzialny za nadzór enologiczny w najważniej-
szych projektach firmy. Nuno Franco jest dyrektorem 
produkcji i technologiem winiarskim i dopowiada za 
kontrolę jakości i cały proces winifikacji.

WINA

#eleganckie #zbalansowane 
Winogrona zbierane nocą ze względu na niż-
sze temperatury, fermentowane, a później 
dojrzewające w beczkach z amerykańskiego 
i francuskiego dębu. Już od pierwszego mo-
mentu uderza aromat bardzo dojrzałych czer-
wonych i czarnych owoców – morwy, maliny 
i śliwki. W smaku pojawiają się akcenty przy-
praw, pieprzu, mięty i kokosa. Wino harmonij-
ne, dobrze zbalansowane, okrągłe, o bogatej 
owocowości i przyjemnej gładkiej strukturze 
oraz jedwabistych taninach.

#eleganckie #zbalansowane
Winogrona zbierane ręcznie i selekcjonowane, 
fermentują w glinianych amforach z użyciem 
dzikich drożdży. Wino zaskakuje subtelnym, 
jasno rubinowym kolorem i od pierwszej chwi-
li uwodzi aromatami czerwonych owoców. 
Znajdziemy w nim także nuty ziemiste, euka-
liptusa i morskiego jodu. Wino niezwykle przy-
jemne, eleganckie, świetnie zbalansowane, o 
miękkich taninach i aksamitnym wykończeniu.

#lekkie #zbalansowane
Urocza etykieta przedstawiająca słynny lizboń-
ski, żółty tramwaj kryje w sobie wino powstałe 
z rzadko spotykanych rodzimych szczepów. 
Winogrona zbierane nocą, fermentowane w 
kontrolowanej temperaturze, część wina doj-
rzewa w dębowych beczkach. Ujawnia aro-
maty świeżych czerwonych owoców, jagód i 
przypraw. W smaku nuty przypraw, subtelnej 
czekolady i soli morskiej. Wino bardzo świeże, 
soczyste o przyjemnej kwasowości i miękkich 
taninach.

Nazwa: 
Atlantico Electrico Tinto 

Szczepy: aragonez, trincadeira, alicante  
bouschet

Nazwa: 
Atlantico Reserva Tinto

Szczepy: alicante bouschet, cabernet 
sauvignon, aragonez

Nazwa: 
Art.Terra Amphora Tinto

Szczepy: aragonez, trincadeira, moreto
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RPA
Republika Południowej Afryki to nie tylko dzika przy-
roda, kopalnie złota i diamentów, ale także uznany 
kraj winiarski. Co może zdawać się zaskakujące, wino 
wytwarza się tutaj już od setek lat. Legendarna Con-
stantia, goszcząca na stołach europejskich rodzin 
królewskich, była najbardziej poszukiwanym winem 
XVIII i XIX wieku. Przez wiele lat RPA była uważana za 
wielkiego producenta win o przeciętnej jakości, ale 
taki wizerunek odchodzi w niepamięć. Obserwuje 
się coraz więcej butikowych, jakościowych inicjatyw, 
co może wiązać się z napływem stale zwiększają-
cej się liczby doświadczonych enologów i winiarzy 
z całego świata, podekscytowanych możliwościami, 
jakie daje to niejednorodne, zróżnicowane i zagad-
kowe terytorium. Najpowszechniej uprawianym 
szczepem jest chenin blanc, kiedyś główny surowiec 
brandy, a współcześnie wykorzystywany do produk-
cji bezpretensjonalnych, eleganckich win białych  
o aromatach owoców pestkowych i egzotycznych. 
Nieustająco za narodowy szczep czerwony uchodzi 
pinotage – lokalna krzyżówka pinot noir i cinsault, 
który jest winiarską wizytówką RPA. O tutejszych wi-
nach mówi się, że są w pół drogi pomiędzy Starym 
a Nowym Światem – zachowują strukturę i powścią-
gliwość pierwszego oraz potężną owocowość dru-
giego.

STELLENBOSCH
Producent Villiera Wines s. 106
Producent Kanonkop Wine Estate s. 
110
Stellenbosch to 300-letni, najważniejszy 
region winiarski RPA rozciągający się 
szerokim pasem od morskiego wybrze-
ża na południu, aż po sąsiedni dystrykt 
Paarl w głębi kontynentu. W całym dys-
trykcie obserwowane są niezwykłe kon-
trasty klimatyczne i geologiczne skutku-
jące wielkimi możliwościami w uprawie 
winorośli, wydobywaniem najróżniej-
szych aromatów i nut zapachowych. 
Wszystkie te czynniki dają sposobność 
do tworzenia win, o których trudno za-
pomnieć. Na granitowych glebach we 
wschodniej części okręgu produkuje się 
najlepsze wina czerwone w RPA, nato-
miast piaszczyste gleby u podnóża Góry 
Stołowej rodzą nietuzinkowe wina bia-
łe. Królujące odmiany to pinotage, ca-
bernet sauvignon, shiraz, chenin blanc, 
sauvignon blanc czy semillon.

WORCESTER
Producent Alvi’s Drift s. 112
Historia produkcji wina w otoczonym 
łańcuchami górskimi dystrykcie Worce-
ster sięga 1860 roku, kiedy to niemieccy 
osadnicy rozpoczęli pierwsze nasadze-
nia winorośli. Początkowo winogrona 
wykorzystywano głównie do produkcji 
rodzynek, ale po wielu zawirowaniach 
historycznych, gospodarstwa zosta-
ły przekształcone w oficjalne winnice. 
Worcester to jeden z nielicznych regio-
nów RPA bez bezpośredniego dostępu 
do oceanu. Jest tutaj gorąco i sucho,  
w związku z czym większość winnic wy-
maga nawadniania. Możliwości jakie 
daje natura, wykorzystywane są przez 
okolicznych winiarzy w uprawie wielu 
odmian winogron w różnych stylach - od 
białych po czerwone, od wytrawnych po 
słodkie.
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WINEMAKER
Villiera Wines należy do rodziny Grier, a jej główne 
stery trzymają kuzyni - Jeffery i Simon Grier. Jeffrey 
jest absolwentem Wydziału Uprawy Winnej Latrośli i 
Enologii na Uniwersytecie w Stellenbosch. Po zdoby-
ciu doświadczenia w miejscowych, jak i zagranicznych 
winnicach powrócił do rodzinnej posiadłości i skupił 
się na produkcji wina. Simon, w odróżnieniu do po-
chłoniętego pracą w piwnicy Jeffa, zawsze bardziej 
zainteresowany był działaniami pod gołym niebem. 
Zawsze angażował się w kwestie ochrony środowi-
ska. Jeff w 1987 roku został Cape Wine Masterem  
i obecnie jest odpowiedzialny za produkcję wina w 
Villiera Wines. Simon natomiast jest odpowiedzialny 
za winnicę, a na przestrzeni lat został znanym autory-
tetem w kwestiach zrównoważonego rozwoju.

Villiera Wines to rodzinnie prowadzona winnica w 
jednym z najważniejszych regionów winiarskich w 
RPA – Stellenbosch. Region ten łączy w sobie niespo-
tykane kontrasty klimatyczne, różnorodność geo-
logiczną czy wpływ mas powietrza nadciągających 
znad dwóch oceanów. Równocześnie jest niezwykle 
kosmopolityczny, otwarty na innowacje technolo-
giczne, pełen wigoru i odwagi. Tej ostatniej z pewno-
ścią nie brakowało seniorowi rodu rodziny Grier, któ-
ry przybył do Południowej Afryki z Wielkiej Brytanii w 
latach 20. XX wieku i założył własny biznes drobiowy. 
Z czasem rodzinna farma nie tylko rozbudowywa-
ła się, ale także zmieniła profil działalności i zaczęła 
inwestować w uprawę winorośli. Od 1983 roku ofi-
cjalnie stała się firmą winiarską, którą obecnie za-
rządzają dwaj kuzyni  Jeff i Simon Grier. Winorośle 
porastają blisko 170 hektarów delikatnie pofałdowa-
nej, czerwonej i żyznej ziemi. W połowie są to krze-
wy odmian białych, w połowie czerwonych. Królują 
takie odmiany jak Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, 
Pinotage czy Cabernet Sauvignon. Wiele sił i starań 
tej kreatywnej rodziny zostało włożonych w działania 
na rzecz ochrony środowiska. Wdrożonych zostało 
kilka projektów wspierających zrównoważony roz-
wój, takich jak: zielona energia, system odzyskiwania 
wody deszczowej, efektywne wykorzystywanie wody. 
Winnica jest członkiem Biodiversity & Wine Initative, 
a właściciele poświęcają wiele swojej uwagi ekologi-
zacji, recyklingowi i dbaniu o środowisko naturalne. 
Zgodnie z tą filozofią większość produkowanych win 
jest przyjazna dla wegetarian i wegan.

WINA

#eleganckie #złożone
Wyraziste białe wino, intensywnie kwiatowe w 
nosie, z delikatnym aromatem przypraw. Na 
podniebieniu mocno owocowe i orzeźwiające 
o lekko słodkawym posmaku. Jest na tyle zło-
żone, że dobrze komponuje się z pikantnymi 
daniami i kuchnią fusion. Świetne też do de-
gustacji solo, uwielbiane przez konsumentów. 

#rześkie #lekkie
Wyrazisty i orzeźwiający kupaż szczepów 
sauvignon blanc i semillon o delikatnej nucie 
zielonego pieprzu i marakui. Dość złożone na 
podniebieniu, z wyraźnie wyczuwalnym zioło-
wym i trawiastym posmakiem. Jego gładkość 
i harmonia sprawia, że z przyjemnością sięga 
się po kolejny kieliszek. 

#pełne #złożone
Intensywne, dojrzałe i pełne wino, z najbar-
dziej popularnego w RPA szczepu, o intensyw-
nych aromatach owoców tropikalnych, szcze-
gólnie ananasa, cytrusów, wanilii i miodu. 
Dębowa nuta dodaje delikatnej pikantności 
na podniebieniu. Chenin blanc to wino, które 
ma pełną strukturę, kremową konsystencję  
i dobry potencjał dojrzewania. 

#eleganckie #złożone
Niezwykły kupaż szczepów touriga nacional 
i syrah, dający nowoczesne jedwabiste wino, 
będące idealnym przykładem sztuki miesza-
nia. W bukiecie przeważają ciemne jagody. 
W ustach - wybuchowe połączenie przypraw 
i jagód z pieszczącą podniebienie taniną oraz 
z dawką dobrze zintegrowanej nuty dębowej.
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Nazwa: 
Villiera Down to Earth White

Szczepy: sauvignon blanc, semillion

Nazwa: 
Villiera Jasmine

Szczepy: riesling, gewurztraminer, muscat 
morio i ottonela

Nazwa: 
Villiera Barrel Fermented Chenin Blanc

Szczepy: chenin blanc

Nazwa: 
Villiera Down to Earth Red

Szczepy: touriga nacional, shiraz
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WINA

#eleganckie #zbalansowane
Tradition Brut to pierwsze wino musujące wy-
produkowane w Villiera, w 1984 roku, z pomocą 
słynnego producenta szampana Jean Louis De-
nois. Przyjemny delikatnie ostry Cap Classique, 
o charakterystycznych drożdżowych aromatach, 
świeżości owoców i lekkiej kwasowości. Wino 
harmonijne, o idealnie dobranych proporcjach 
białych i czerwonych winogron.

#eleganckie #złożone
Villiera Wines jako pionierskie przedsiębior-
stwo produkujące wina gatunkowe, nagrodzo-
ne członkostwem Biodiversity of Wine Initiative, 
czynnie bierze udział w ochronie środowiska. 
Pinotage dojrzewa w dębowej beczce przez co 
zyskuje aromaty kawowo-czekoladowe i wani-
liowe. W nosie wyczuwalna subtelna dębowa 
nuta i wędzona śliwka. Wszystko to z lekkim 
dymnym odcieniem. W ustach delikatne, lecz o 
pełnej strukturze i idealnej długości. Sprawdzi 
się z grillowanymi daniami i czerwonymi mię-
sami w intensywnych marynatach. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Villiera Pinotage

Szczepy: pinotage

Nazwa: 
Villiera Tradition Brut MCC NV

Szczepy: chardonnay, pinot noir, pinotage

RPA-m-1

RPA-c-3
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OCENY
Villiera chenin Blanc Barrel  

fermented 2019

Villiera Tradition NV 2018

Villiera Tradition NV 2019

Villiera Tradition NV

Villiera Jasmine 2018 
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PRODUCENT

WINEMAKER
Winnica Kanonkop zarządzana jest przez dwóch 
braci, wnuków legendarnego Paula Sauera, Johanna  
i Paula Krige. Ich duch i obecność niewątpliwie żyje w 
porastających zbocza góry Simonsberg winoroślach. 
Jednak sercem i myślą procesu produkcyjnego są bez 
wątpienia trzy wielkie talenty enologiczne, mistrzo-
wie winiarstwa opiekujący się winnicą Kanonkop: 
Jan „Boland” Coetzee, Beyers Truter i Abrie Beeslaar. 
Beyers Truter jest do tej pory określany zaszczytnym 
tytułem „King of Pinotage”, a cała trójka tych wybi-
tych winemakerów przyczyniła się do zbudowania 
międzynarodowego prestiżu i stworzenia światowej 
klasy win. 

Kanonkop Wine Estate zlokalizowana jest w dystrykcie 
Stellenbosch, w południowej części RPA. To miejsce 
pełne naturalnego piękna, gościnności, tradycji i hi-
storii. Nazwa winnicy Kanonkop pochodzi od wzgórza 
(kop) i armaty (kanon). W ubiegłych stuleciach, usta-
wiona na pobliskim wzgórzu armata służyła do ogła-
szania przybycia statków wpływających do Zatoki Sto-
łowej. Huk wystrzeliwanych pocisków był sygnałem dla 
miejscowych rolników, czekających by odbyć podróż 
do portu i załadować swoje wozy świeżymi owocami 
i warzywami na handel wymienny. Wszystkie dotych-
czasowe sukcesy i rozpoznawalność na ryku winnica 
Kanonkop Wine Estate zawdzięcza Paulowi Sauer, 
który zapoczątkował rodziny biznes. Pierwsze wina 
zostały wyprodukowane w 1973 roku, a posiadłością 
zarządzają obecnie wnukowie założyciela - Johann  
i Paul Krige. Tutejsze gleby należą do jednych z najstar-
szych na świecie i są bogate w granit. Zimy są wietrzne 
i mokre, a upalne lata łagodzone morską bryzą znad 
zatoki False Bay. Długi okres wegetacji i dojrzewania 
winogron przekłada się na wybitną jakość i styl po-
wstających win. Niespełna 100 hektarowa winnica ob-
sadzona jest wyłącznie ciemnymi odmianami winoro-
śli takimi jak pinotage, cabernet sauvignon, cabernet 
franc, merlot. Wszystkie wina są starzone w dębowych 
barrique, a sama winnica jest często porównywana 
do francuskich Premier Cru. W 2013 i 2015 roku zo-
stała okrzyknięta South African Producer of the Year 
podczas International Wine and Spirits Competition w 
Londynie. Jakość i klasa tutejszych win jest wyróżnia-
na podczas wielu konkursów branżowych zarówno w 
RPA jak i poza jej granicami.

WINA

#eleganckie #złożone
Kanonkop to rodzinna posiadłość, w której 
wina wytwarzane są już przez czwarte poko-
lenie winiarzy. O regionie potocznie mówi się 
„red wine bowl”, co ma wskazywać na najlep-
sze w kraju miejsce do produkcji czerwonego 
wina. Wino o strukturze złożonej z aromatów 
czerwonych i ciemnych owoców z nutami zie-
mistych i kawowych zapachów. Świetne do 
wędzonych i grillowanych mięs oraz aroma-
tycznych sosów mięsnych. 

#eleganckie #zbalansowane
Wina pochodzące z posiadłości Kanonkop znaj-
dującej się na zboczach góry Simonsberg w re-
gionie Stellenbosh są uważane za jedne z naj-
lepszych win Południowej Afryki. Prezentowane 
wino to doskonałe połączenie klasycznych szcze-
pów razem z typową dla RPA odmianą Pinotage. 
Kadette Cape Blend ma aromaty owoców malin, 
czarnych porzeczek i jeżyn przyjemnie łączące się 
z kawowo-czekoladowymi nutami zapachowymi.

#eleganckie #złożone
Kanonkop to posiadłość znajdująca się od czte-
rech pokoleń w rękach rodziny Krige. Usytuowana 
jest na zboczach Góry Simonsberg w Stellenbosch 
i obejmuje obszar ok. 100 ha obsadzonych win-
nicami porównywalnymi z europejskimi Premier 
Cru czy First Growth. Pinotage Estate Wine wy-
dobywa co najlepsze ze szczepu tworząc wino 
eleganckie o aromatach śliwki, lukrecji i ciemnych 
owoców. Wino większość czasu jest starzone  
w nowych beczkach z dębu francuskiego.

#eleganckie #zrównoważone
To pierwsze południowoafrykańskie wino, które 
otrzymało 100 punktów w ocenie brytyjskiego 
krytyka winiarskiego Tima Atkina. Prezentuje 
klasyczną bordoską mieszankę z przewagą ca-
bernet sauvignon, co nadaje mu zdecydowanego 
charakteru. Aromaty jeżyn, cedru, szałwii i mięty, 
które można wyczuć na języku. Wino dojrzewało 
24 miesiące w nowych francuskich beczkach co 
zapewnia mu trwałe wykończenie. Doskonałe dla 
wielbicieli mieszanki Bordeaux.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Kadette Cape Blend

Szczepy: pinotage, cabernet sauvignon,  
cabernet franc, merlot 

Nazwa: 
Kadette Pinotage

Szczepy: pinotage

Nazwa: 
Estate Wine Pinotage

Szczepy: pinotage

Nazwa: 
Paul Sauer Cabernet Blend

Szczepy: cabernet sauvignon, cabernet franc, 
merlot

RPA-c-9

RPA-c-11

RPA-c-8

RPA-c-10
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PRODUCENT

WINEMAKER
Winnica Alvi’s Drift, własność rodziny Van 
Der Merwe jest częścią wieloletniego, przy-
noszącego sukcesy biznesu, założonego 
przez nestora rodu Alviego w 1928 roku. 
Farma obecnie zarządzana jest przez Ber-
tiego Van Der Merwe i jego dwóch synów 
– Johana, który odpowiada za hodowlę 
zwierząt i Alviego, który troszczy się o sady 
i winnice. Od skromnych początków, ma-
jątek i piwnica były systematycznie rozbu-
dowywane, by ostatecznie odnieść wielki 
sukces poparty nagrodami i pozytywnymi 
recenzjami w wielu konkursach i publika-
cjach winiarskich.

Historia rodzinnej winnicy Alvi’s Drift rozpoczęła się 
w 1928, gdy Albertus Viljoen van der Merwe (Alvi) 
postanowił wybudować most przecinający malowni-
czą dolinę rzeki Breed, by ułatwić dostęp do swojej 
posiadłości. Od tego czasu, przeprawa zapisała się 
w lokalnej historii jako Alvi’s Drift, a ponad to od niej 
pochodzi nazwa samej winnicy. To symboliczne po-
łączenie dwóch brzegów rzeki jest tożsame z jedną 
z naczelnych wartości rodziny van der Merwe, jaką 
jest łączenie i integrowanie różnych dziedzin biznesu. 
Na terenie rozległej posiadłości oprócz winorośli, ho-
dowane są zwierzęta domowe, uprawia się cytrusy i 
inne owoce egzotyczne. Alvi’s Drift położona jest w 
dystrykcie Worcester, w najbardziej wysuniętym na 
południe regionie winiarskim RPA - Western Cape. 
Rodzina Van der Merwe prowadzi swoją winnicę w 
filozofii minimalnej interwencji, przy wykorzystaniu 
naturalnych nawozów. Z porastających zbocza krze-
wów zbiera się tylko najlepsze grona, wyłącznie ze 
zdrowych i dojrzałych gałęzi winorośli. Tutejsze gleby 
składają się w dużej mierze z żyznych, piaszczystych 
iłów, wzbogaconych kamiennym drenażem, któ-
ry umożliwia swobodny przepływ wody gruntowej 
spływającej z górskich stoków. Panuje tu specyficzny 
mikroklimat z długimi, suchymi latami i z wietrznymi, 
obfitującymi w opady zimami. Wszystkie te warunki 
włączając zróżnicowany terroir pozwalają winiarzom 
na uprawę wielu odmian winogron oraz produkcję 
win w różnych stylach. Rodzina Van der Merwe pro-
dukuje wina z 19 odmian winorośli, ze szczególnym 
uwzględnieniem dwóch znakomicie się udających w 
RPA szczepów – pinotage i chenin blanc.

WINA

#pełne #złożone
„221 Chenin Blanc” ma wyczuwalne aromaty 
dojrzałych nektarynek oraz brzoskwiń z nutą 
pigwy, kwiatu jabłoni i wanilii. Kremowe na 
podniebieniu z długim wykończeniem brzo-
skwini i odrobiną plastra miodu. Częściowe 
dojrzewanie w dębowych beczkach dodaje 
wyrazistości winu przy zachowaniu pełni owo-
cowych smaków.

#zbalansowane #pełne
Jasny, słomkowy kolor. Eleganckie, dojrzałe 
i pełne wino. Chenin blanc nadaje dojrzałe 
aromaty nektarynki, a chardonnay, charakte-
ryzujący się delikatną beczkową nutą, nadaje 
aromaty brzoskwini i melona. Kwasowość jest 
dobrze zrównoważona, dzięki czemu smak 
jest pełny, a finisz długi. Owocowe aromaty 
białych brzoskwiń i nektarynek dominują za-
równo w nosie, jak i w ustach. 

#pełne #złożone
Aromatyczna, ale zrównoważona mieszanka 
chenin blanc, viognier oraz chardonnay. W 
nosie wyróżniają się aromaty brzoskwiń, mo-
reli, dojrzałych jabłek, lekko karmelowe i wani-
liowe. W ustach urocza mieszanka prażonych 
orzechów, z nutą toffi i dojrzałych melonów. 
Idealnie zrównoważone aromatami beczko-
wania, ale soczyście owocowe i kwasowe. 

#eleganckie #zbalansowane
Bogaty kolor granatu z odblaskami fioletu. 
Jest to nowoczesny, owocowy styl z podbija-
ny dębowymi aromatami wanilii i czekolady. 
Cabernet nadaje aromaty ciemnych owoców, 
pieprzu i kakao. Shiraz to przede wszystkim 
pikantne przyprawy i śliwkowe aromaty, co 
zapewnia degustującemu złożone i przyjemne 
doświadczenie.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Cape Pride White

Szczepy: chenin blanc, chardonnay

Nazwa: 
221 Chenin Blanc

Szczepy: chenin blanc

Nazwa: 
CVC Reserve

Szczepy: chenin blanc, viognier,chardonnay 

Nazwa: 
Cape Pride Red

Szczepy: cabernet sauvignon, shiraz

RPA-b-10

RPA-b-9

RPA-c-14

RPA-b-8
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WINA

#pełne #złożone
Wino „Drift Fusion Reserve” to blend zdomi-
nowany przez cabernet sauvignon – klasyczny 
szczep z Bordeaux, w towarzystwie minimum 
30% winogron szczepu pinotage oraz dodatku 
shiraz i pettit verdot. Ta klasyczna mieszanka 
jest pełna dojrzałych aromatów jeżyn, morwy 
oraz śliwek, połączona z aromatami wanilii  
i nerkowców. Idealny do czerwonego mięsa, 
dziczyzny, kaczki, czy też dojrzałych serów.

#zbalansowane #złożone
„221 Special Cuvée” to wyjątkowy kupaż  
z przewagą shiraza. Wielowarstwowe, aroma-
tyczne wino, które odzwierciedla charakter 
dojrzałych owoców – śliwek, wiśni wraz z nuta-
mi przypraw oraz lukrecji. Soczyste czerwone 
owoce oraz aksamitne, miękkie taniny tworzą 
pięknie zbalansowane wino, które zapewnia 
długi, bogaty, owocowy finisz.

#pełne #złożone
Jest to flagowa czerwona mieszanka Alvi’s 
Drift, nazwana na cześć charyzmatycznego 
założyciela, Albertusa Viljoen van der Mer-
we. Jest to mieszanka szczepów shiraz, ca-
bernet sauvignon, pinotage oraz petit verdot 
dojrzewająca przez 22 miesiące w dębowych 
beczkach. Jest to wyjątkowo eleganckie, pełne 
wino, charakteryzujące się mnóstwem aroma-
tycznych przypraw oraz aromatami dojrzałych 
ciemnych owoców. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
221 Special Cuvée

Szczepy: shiraz, cabernet sauvignon, pinota-
ge, durif, petit verdot, grenache, viognier

Nazwa: 
Drift Fusion Reserve

Szczepy: pinotage, cabernet sauvignon, shi-
raz, petit verdot, grenache

Nazwa: 
Albertus Viljoen Bismarck

Szczepy: shiraz, pinotage, cabernet  
sauvignon, petit verdot 

RPA-c-7

RPA-c-13

RPA-c-15
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OCENY
  

Alvi’s Drift Reserve CVC 2018

Alvi’s Drift Reserve
Drift Fusion 2015

Albertus Viljoen Bismarck 2017

Alvi’s Drift 221
Special Cuvee 2017 

Double 
Platinum

Double 
Platinum

Double 
Platinum

DOUBLE 
GOLD
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USA

Historia uprawy winorośli w Stanach Zjednoczo-
nych jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, 
wyboistych momentów i triumfalnych powrotów. 
Jej pierwszy rozdział rozpoczął się w XVII wieku, 
kiedy na Long Island powstały pierwsze winnice, 
po czym nastąpił okres winiarskiej ekspansji . Na 
przełomie XIX i XX wieku mocne i pełne charakteru 
kalifornijskie czerwone wina z Napa Valley zdoby-
wały coraz większe uznanie. Niestety w tym obie-
cującym momencie historii nastąpiły dwie klęski 
– atak filoksery oraz wprowadzenie prohibicji, co 
doprowadziło do znacznej degradacji amerykań-
skiego winiarstwa. O ponownym odrodzeniu mo-
żemy mówić dopiero w  drugiej połowie XX wieku, 
a szczególnie w pamiętnym roku 1976, kiedy pod-
czas prestiżowej paryskiej degustacji w ciemno, 
czołowi francuscy znawcy win przyznali pierwsze 
miejsca winom Kalifornii, które pokonały znamie-
nite burgundy i bordoskie grand crus. Obecnie 
Stany Zjednoczone to nadal największy pozaeu-
ropejski producent wina na świecie. Wszystkie 51 
stany, włączając nawet dziką i tajemniczą Alaskę, 
mogą pochwalić się uprawą winorośli! 

KALIFORNIA
Producent Glenbrook s. 118
Producent Omen s. 120
Największym regionem produkującym 
90% amerykańskiego wina pozostaje 
Kalifornia, którą można określić jako 
ojczyznę pełnych słońca, śmiałości 
hedonistycznych win. Ze względu na 
ogromną powierzchnię upraw Kalifor-
nia została podzielona na subregiony, 
z których najważniejsze to Napa Val-
ley, Sonoma czy Santa Barbara. Słynie 
przede wszystkim z potężnych cabernet 
sauvignon, owocowych zinfandeli czy 
maślanych, beczkowych chardonnay.

OREGON
Producent Omen s.120
Położony na północ od Kalifornii Ore-
gon to nadal wschodząca gwiazda 
amerykańskiego winiarstwa – klimat 
jest tutaj znacznie bardziej wymagający  
i szorstki, a uprawa winorośli stanowi 
prawdziwe wyzwanie. Oregon to kraina 
winiarskich wizjonerów i indywiduali-
stów, którzy z delikatną czułością opie-
kują się najprawdziwszym wrażliwcem 
wśród winnych szczepów – królewskim 
pinot noir.
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PRODUCENT

WINEMAKER

Glenbrook Vineyards to kalifornijska winnica  
z włoskim temperamentem. Początki jej powsta-
nia sięgają czterech pokoleń wstecz i początków 
XX wieku, kiedy pradziadek obecnego właściciela 
– Beniamino Cribari wyemigrował z włoskiej Ka-
labrii. Los zaprowadził go do San Jose w słonecz-
nej Kalifornii, gdzie w niedługim czasie rozpoczął 
pierwsze nasadzenia winorośli. Swoją pierwszą, 
własną winnicę o powierzchni niespełna 40 akrów 
nazwał romantycznie „Paradise Valley” czyli Rajską 
Doliną. Wina, które tworzył zaczęły zdobywać coraz 
większe uznanie, co pozwoliło mu na powiększe-
nie winnicy i eksperymenty z kolejnymi odmianami 
winorośli. Niespodziewanie te pomyślne czasy zo-
stały gwałtownie przerwane przez wprowadzenie 
prohibicji, która postawiła pod wielkim znakiem 
zapytania ideę prowadzenia winiarskiego biznesu. 
I chociaż wydawało się, że marzenia o winiarskiej 
potędze właśnie obracają się w proch - Beniami-
no Cribari nie poddał się tylko przeformułował 
taktykę i strategię swojej firmy. Skupił się na, do-
puszczalnej prawnie, produkcji win mszalnych, win 
wykorzystywanych do celów medycznych i słonych 
win do gotowania. To właśnie dzięki determinacji 
i operatywności Beniamino Glenbrook Vineyards 
przetrwała (jako jedna z nielicznych w regionie) te 
trudne i wymagające czasy.

Obecnie winnicą zarządza prawnuk jej 
założyciela - Jhon F. Cribari – pełen po-
zytywnej energii i pasji do wina. Podsta-
wową filozofią Glenbrook Vineyards jest 
produkowanie szczerych, przyjaznych, 
codziennych win powstających z uzna-
nych szczepów takich jak cabernet sau-
vignon, merlot, chardonnay czy zinfan-
del, w świetnej relacji jakości do ceny. 
Niezmiennie od czterech pokoleń ideą 
rodziny Cribari pozostaje tworzenie win 
solidnej klasy, ale przede wszystkim da-
jących radość i wzbudzających uśmiech 
każdego kto otworzy butelkę w dowol-
nym miejscu na kuli ziemskiej. 

WINA

#pełne #złożone
Glenbrook tworzy wina nieprzerwanie od 1902 
roku, co skutkuje świetnymi jednoszczepowy-
mi winami z regionu Salinas Valley. Prezento- 
wany cabernet sauvignon jest jedną z najbar- 
dziej popularnych odmian hodowanych w hrab- 
stwie Monterey leżącym nad Pacyfikiem. Wina 
oddają charakter panującego tu mikroklimatu. 
Mają głęboki rubinowy kolor, delikatniejszą bu-
dowę i są przepełnione aromatami dojrzałych 
jagód z lekkim akcentem cedru. 

#eleganckie #zbalansowane 
Glenbrook z Kalifornii to pięciopokolenio-
wa rodzinna winnica mająca swoje parcele  
w hrabstwie Monterey. Rocznikowe chardon-
nay z tego regionu charakteryzuje się doj-
rzałymi owocowymi aromatami z tostowymi  
i cynamonowymi nutami przypominającymi w 
zapachu marmoladę grejpfrutową. Wino mo- 
żna opisać jako lekkie i pozostawiające w 
ustach posmak kojarzący się z tartą jabłkową.  

Nazwa: 
Glenbrook - Chardonnay  

Szczepy: chardonnay 

Nazwa: 
Glenbrook - Cabernet Sauvignon 

Szczepy: cabernet sauvignon
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Glenbrook 

Cabernet Sauvignon 2018 Double Gold
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PRODUCENT WINA
Historia winnicy Omen zaczyna się od zdjęcia. Pew-
nego wiosennego popołudnia 2014 roku pracow-
nik firmy Atlas Vineyards Co. przemierzał wzgórza 
Santa Rita w środkowej Kalifornii, gdy wśród win-
nic natknął się na opuszczony, tajemniczy klasztor. 
Urzeczony baśniową atmosferą tego miejsca opu-
blikował jego zdjęcie, które spotkało się z ogrom-
nym zachwytem i uznaniem wielu osób. Dodat-
kowo właściciele Atlas Vinyeards Co. wydrukowali 
fotografię i nakleili ją niczym etykietę na bezimien-
ną butelkę wina. Ku ich zaskoczeniu wzbudziła ona 
jeszcze większe zainteresowanie i powtarzające 
się pytania czy jest to wino pochodzące z którejś  
z winnic posiadanych przez firmę. Właściciele uznali 
to za swoisty znak i tak narodziła się winnica i rów-
nocześnie linia win Omen. Od tego czasu na każ-
dej etykiecie widnieje opuszczony, charyzmatycz-
ny klasztor położony na tajemniczych wzgórzach. 
Wina Omen powstają w dwóch lokalizacjach – sło-
necznej Kalifornii, gdzie dojrzewa głównie cabernet 
sauvignon oraz w zielonym Oregonie, gdzie królu-
je pinot noir. Właściciele ogromną wagę przywią-
zują do ekologicznych metod produkcji – wszyst-
kie winogrona pochodzą tylko z certyfikowanych 
upraw, a powstałe wina nie zawierają sztucznych 
dodatków i są odpowiednie dla wegan. Dojrzewają  
w beczkach z francuskiego dębu, a butelki zamyka-
ne są korkami pochodzącymi wyłącznie z kontrolo-
wanych upraw.

Blisko 15 lat temu młody student Alexandre Remy 
napisał pracę magisterską dotyczącą wpływu syn-
tetycznych korków na aromaty i smaki wina – był to 
początek jego enologicznej drogi i wielkiej miłości 
do wina, która trwa do dziś. Alexandre jest głów-
nym winemakerem Atlas Vineyards Co. a swoje wi-
niarskie szlify zdobywał podczas licznych podróży 
i praktyk w znamienitych regionach takich jak Do-
lina Rodanu, Langwedocja, Nowa Zelandia czy Au-
stralia. Jest człowiekiem pełnym pasji, zapału i nie-
spożytego entuzjazmu, a równocześnie świetnym 
znawcą współczesnych technik enologicznych.  
W Atlas Vineyards Co. realizuje swoje marzenie  
o produkcji znakomitych jakościowo win, pocho-
dzących z mniej oczywistych regionów Ameryki  
i pokazujących jej inne, nowatorskie oblicze.

WINEMAKER

#pełne #złożone
Wino pochodzące z dwóch uznanych AVA 
w Kaliforni, Paso Robles i Sierra Foothills. 
Uwodzi aromatami ciemnych owoców: jeżyn  
i czarnych porzeczek. Częściowe dojrzewanie 
w nowej beczce z dębu francuskiego skutkuje 
przyjemną czekoladową nutą. W ostatnim ze-
stawieniu Wine Enthusiast uzyskało 90 punk-
tów, co dodatkowo potwierdza jego jakość.

#pełne #złożone
Wino pochodzące z dwóch uznanych AVA  
w Kalifornii, Paso Robles i Sierra Foothills,  
a winnice zlokalizowane są na stromych zbo-
czach. Region kiedyś owładnięty gorączką zło-
ta teraz porastają winorośle dające owoce wy-
jątkowo wysokiej jakości. „Omen Red Blend” 
jest winem pełnym dojrzałego owocu i aroma-
tów dżemu jeżynowego. Charakterystyczne 
dla dominującego w blendzie zinfandela (50%) 
nuty zapachowe goździków i lukrecji. Dzięki 
udziałowi nowej beczki w procesie dojrzewa-
nia otrzymujemy świetny i długi posmak gorz-
kiej czekolady.

#eleganckie #zbalansowane  
Godzinę drogi od północnej granicy Kalifornii 
znajduje się Rogue Valley skąd pochodzi ten 
bogaty w owoc pinot noir. Wino eleganckie  
z długim finiszem i aromatami wiśni, żurawiny 
oraz słodkimi przyprawami. Wino dojrzewało 
głównie w używanej beczce, a w niewielkim 
procencie w nowej.  

Nazwa: 
Omen - Oregon Pinot Noir  

Szczepy: pinot noir

Nazwa: 
Omen - Cabernet Sauvignon

Szczepy: cabernet sauvignon

Nazwa: 
Omen - Red Blend

Szczepy: zinfandel, syrah, petite sirah, 
barbera
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        WĘ
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Węgry to niezwykle interesujący i wcią-
gający kraj, który może pochwalić się 
nie tylko wynalezieniem kostki Rubika, 
skomplikowanym językiem czy wyrazi-
stą kuchnią, ale także znakomitymi wi-
nami. Prawie każdy miłośnik wina pró-
bował węgierskiego Tokaju – białego 
wina powstającego zazwyczaj ze szcze-
pu Furmint, najczęściej o półsłodkim 
lub słodkim charakterze. Winiarskie 
tradycje na Węgrzech są kultywowane 
w 22 regionach, z których najważniej-
sze to Eger, Tokaj, Szekszard, Villany  
i Balaton. Ten ostatni położony jest w 
zachodniej części Węgier, wokół naj-
większego w tej części Europy jeziora 
Balaton. Powstające tu wina zawdzię-
czają swój unikalny styl zarówno gle-
bom bogatym w wulkaniczny tuf, jak  
i specyficznemu klimatowi wynikające-
mu z bliskości wielkiego jeziora. W pół-
nocnej części regionu większość win-
nic ulokowana jest na malowniczych 
stokach nachylonych w stronę wody. 
Uprawia się tu pełne kwasowości, sma-
ku i ciała wina białe. Najpopularniej-
szymi odmianami są białe olaszrizling, 
keknyelu, szurkebarat (pinot gris), a ze 
znacznie rzadziej występujących czer-
wonych znajdziemy tu Cabernet franc, 
Merlot czy Zweigelt. 
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PRODUCENT
Historia winnicy Zelna rozpoczyna się w 2014 roku, 
kiedy Barna Barabas i jego żona Lilla Lukacs opu-
ścili rodzinny Budapeszt i osiedlili się nad jezio-
rem Balaton, w Balatonfüred, aby rozpocząć nowe 
życie i produkować wina. Od samego początku 
przyświecała im idea tworzenia win organicznych, 
z poszanowaniem natury i gleby, na której dojrze-
wają winogrona. W obecnym kształcie winnica liczy 
raptem 15 hektarów, na które składają się parce-
le w Balatonfüred i Balatonszőlős. Tutejsza ziemia 
jest bogata w wulkaniczne minerały oraz wapienie, 
czerwony piaskowiec i krzemienie. Winoroślom 
służy też unikalny mikroklimat wynikający z wpły-
wu wielkiego jeziora. Z białych odmian uprawiają 
głównie olaszrizling oraz pinot gris, z czerwonych 
zweigelt, cabernet franc i merlot. Cały proces wi-
nifikacji ma charakter organiczny – winogrona po-
chodzą wyłącznie z własnych upraw, fermentują na 
dzikich drożdżach w stalowych kadziach, czerwo-
ne szczepy dojrzewają w beczkach z węgierskiego 
dębu. Powstałe wina odznaczają się świetną jako-
ścią, zdobią je skromne, ascetyczne etykiety, a ich 
smakiem można rozkoszować się podczas degu-
stacji w lokalnym winebarze należącym do Barny 
i Lilli. 

WINEMAKER
Barna Barabas jest właścicielem win-
nicy Zelna, którą współtworzy z żoną 
Lillą. Barna ma wyższe wykształcenie 
w zakresie ogrodnictwa, uprawy wino-
rośli i enologii. Nade wszystko jednak 
jest oddany ciężkiej pracy w winnicy, 
gdzie towarzyszy całemu procesowi od 
nasadzeń po butelkowanie. Zgodnie  
z wyznawaną filozofią uzyskał certyfika-
cje organiczne i tworzy wina wolne od 
pestycydów, oprysków czy sztucznych 
komponentów. Jest szczęśliwy, że swoją 
pracą może przyczyniać się do promo-
wania węgierskich win w Europie i na 
świecie. 

WINA

#eleganckie #zbalansowane
Jeden z najlepiej rozpoznawalnych węgier-
skich szczepów winogron produkujący wina 
o świeżym i owocowym charakterze. Proces 
produkcji wina skupia się na maksymalnym 
wydobyciu owocowych smaków z winogron. 
Dzięki temu wino jest przepełnione aroma-
tami i smakiem czerwonych jabłek, gruszek, 
nektarynek, i typowym dla odmiany ziołowo-
-migdałowym wykończeniem. 
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#złożone #pełne 
Harmonia wynikająca z połączenia mineralno-
ści i owoców takich jak zielone i żółte jabłka, 
nektarynki oraz brzoskwinie. Wino dojrzewa-
jące w węgierskich beczkach, co nadaje mu 
eleganckiego orzechowego posmaku i kremo-
wej struktury. Wyśmienicie łączy się z pieczo-
ną piersią z kurczaka i ziołowymi przyprawami 
np. z tymiankiem.

#eleganckie #złożone
Mieszanka szczepów rodem z Bordeaux  
w lżejszym, węgierskim wydaniu, co dosko-
nale widać w jaśniejszym kolorze wina. Dzię-
ki fermentacji w dębowej beczce pojawia się 
pikantny posmak, który doskonale współgra  
z aromatami i smakami ciemnych i czerwo-
nych owoców.

#rześkie #zbalansowane
Kuszące świeżymi aromatami dojrzałych gru-
szek, skórki obieranego czerwonego jabłka, 
cytrusów i pigwy. Dobrze zbudowane i zbalan-
sowane, o niebanalnej i wysokiej kwasowości, 
okraszone intrygującą mineralnością przywo-
dzącą na myśl aromat mokrych kamieni, którą 
zawdzięcza wulkanicznym glebom Wino po-
chodzi z uprawy z certyfikatem organiczności i 
jest jednocześnie w pełni WEGAŃSKIE. Dosko-
nały kompan do dań z drobiu, kuchni wegeta-
riańskiej, lekkich sosów na bazie śmietany lub 
crème fraîche, a także dojrzewających serów.

Nazwa: 
Füred Olaszrizling

Szczepy: italian riesling

Nazwa: 
Balaton Olaszrizling VEGAN 

Szczepy: italian riesling 

Nazwa: 
Penke

Szczepy: pinot gris

Nazwa: 
Barka Red  

Szczepy: merlot, cabernet sauvignon,  
cabernet franc woce
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Włosi mawiają, że miłość do jedzenia  
i wina jest częścią ich DNA, a w ich ży-
łach płynie szatańskie espresso wymie-
szane z pełnokrwistym winem. Trudno 
się z tym nie zgodzić – każdemu poko-
leniu już od dzieciństwa towarzyszą za-
pachy aromatycznych potraw i dźwięk 
kieliszków wznoszonych wśród gwaru 
i śmiechu. Włochy są jednym z czoło-
wych i najstarszych producentów wina 
na świecie, które jest wytwarzane przez 
ponad milion tutejszych winnic i po-
wstaje z ponad dwóch tysięcy lokalnych 
odmian winogron. I chociaż obie licz-
by brzmią imponująco to największym 
atutem włoskiego winiarstwa pozosta-
je jego różnorodność i wielowymiaro-
wość. Na całym półwyspie Apenińskim 
znajdziemy zupełnie różne od siebie 
wina, o unikalnym charakterze i indywi-
dualnym stylu zależnym od tradycji, kli-
matu, gleby i miejsca w jakim wzrastały 
winogrona. Winiarska mapa Włoch jest 
jak barwny kalejdoskop – każdy znaj-
dzie w nim coś dla siebie.



128 129

PÓŁNOCNE
WŁOCHY  

VENETO

Producent Ca Botta s. 130 
Producent Dal Cero s. 134
Producent Parolvini s. 138
Producent Rechsteiner s. 140
Producent Due Santi s. 144
Veneto to jeden z najbardziej płodnych 
winiarsko regionów Włoch rozciągający 
się od jeziora Garda po Adriatyk, za-
mknięty od północy łańcuchem ośnie-
żonych Alp. Według statystyk produ-
kuje się tutaj najwięcej włoskiego wina 
na całym półwyspie Apenińskim. Dzięki 
zróżnicowanemu mikroklimatowi i nie-
jednolitym glebom Veneto uwodzi bo-
gactwem stylów wina. To właśnie stąd 
pochodzi musujące Prosecco, rześkie 
Soave, owocowa Valpolicella czy potęż-
ne Amarone. 
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PRODUCENT
Tenuta Ca’Botta jest położona w regionie Veneto, 
w malowniczych okolicach Werony, w ramach ape-
lacji DOC Valpolicella. Parcele winnicy obejmującej 
zaledwie 20 ha zlokalizowane są na znacznej wy-
sokości pomiędzy 350 a 550 m n.p.m. na stromych 
zboczach schodzących w dół do doliny Squaranto. 
Takie położenie winnicy nie jest przypadkowe – Ca-
’Botta specjalizuje się w produkcji jakościowych, 
wytrawnych win powstałych z podsuszonych wi-
nogron. Dzięki wysokiemu usytuowaniu krzewy wi-
norośli są znakomicie nasłonecznione, co sprzyja 
szybkiemu dojrzewaniu i koncentracji smaku, silny 
wiatr naturalnie wysusza skórki, a woda po opa-
dach spływa natychmiast w dół doliny, dzięki cze-
mu winogrona nie kumulują wilgoci. W rezultacie 
tych procesów winogrona można zbierać później, 
uzyskując owoce bardziej nasycone, które dadzą 
mocniejsze wina, bogate w garbniki, o większym 
potencjale do przechowywania. Nie bez znaczenia 
pozostaje też terroir bogaty w żyzne gleby wulka-
niczne i wapienne. Tenuta Ca’Botta to prawdziwie 
rodzinna włoska winnica – ojciec jako głowa rodzi-
ny odpowiada za proces powstawania wina, syn 
zajmuje się sprzedażą, a córka projektuje etykiety. 
Misją rodziny jest tworzenie win wysokiej jakości, 
oddających charakter znamienitej apelacji jaką jest 
DOC Valopicella. Ich dumą jest powstałe z podsu-
szonych winogron wielkie, potężne i bogate Ama-
rone della Valopolicella, które potrafi rozkochać  
w sobie nawet największych winnych sceptyków. 
Koniecznie warto się o tym przekonać.

WINA

#eleganckie #zbalansowane
Klasyczne, dość złożone wino z regionu Vene-
to. Bardzo świeże w smaku i mocno aroma-
tyczne, gdzie nuty owoców mieszają się z nu-
tami ostrych przypraw. Polecamy zarówno do 
samodzielnego picia oraz jako uzupełnienie 
lekkich mięs, duszonej kaczki czy serów. 
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 #eleganckie #złożone
Ripasso, często nazywane młodszym bratem 
wielkiego Amarone, powstało poprzez zala-
nie młodym winem Valpolicella wysuszonych 
skórek z kadzi po Amarone. W nosie bardzo 
złożone i bogate z nutami przypraw, ziół, owo-
ców leśnych, suszonych śliwek, a także czeko-
lady i dymu. W smaku wyczuwalne dodatkowo 
wiśnie, aronia i jeżyny. Krągłe, balsamiczne,  
o miękkich taninach i długim finiszu.

#pełne #złożone
Amarone – jeden z trzech tuzów włoskiego 
winiarstwa, obok Barolo i Brunello, w dużej, 
półtoralitrowej butelce. Przygotowane z pod-
suszanych przez 4 miesiące winogron, ma skon-
centrowany aromat czarnej porzeczki, czereśni 
i czarnych jagód oraz suszonej śliwki z delikatną 
nutą lukrecji. W ustach również mocno owoco-
we z ziołowym posmakiem bazylii, a także kar-
melu i gorzkiej czekolady. Koniecznie wymaga 
napowietrzenia, wskazana dekantacja.

Nazwa: 
Cerviero Rosso Veneto  
Dostępne również: Magnum 1,5 l i Jeroboam 3 l
Szczepy: corvina, corvinone, rondinella,  
cabernet, turchetta

Nazwa: 
Costa Rossa Valpolicella Ripasso Superiore

Szczepy: corvina, corvinone, rondinella,  
croatin

Nazwa: 
Amarone della Valpolicella  
Dostępne również: Magnum 1,5 l i Jeroboam 3 l
Szczepy: corvina, corvinone, rondinella,  
oseleta  
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CENTRALNE
WŁOCHY  

Producent Dal Cero s. 134
Toskania – mekka pisarzy, artystów  
i wszelkich miłośników życia, jedzenia 
i wina. Ulokowana nad brzegiem mo-
rza Tyrreńskiego, pełna urzekających 
miast jak Florencja czy Siena i utkana 
strzelistymi cyprysami i pagórkami. 
Niepodzielnie królują tu wina czerwo-
ne, a wśród nich odmiana sangiovese, 
z której powstają sławne na cały świat 
Chianti, Vino Nobile di Montepulciano 
czy ikoniczne Brunello di Montalcino.

TOSKANIA 
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PRODUCENT

WINEMAKER
Davide Dal Cero jako jeden z trójki ro-
dzeństwa jest odpowiedzialny za kontro-
lę całego procesu tworzenia wina. Pełen 
młodzieńczych pomysłów, kreatywny  
i rzutki Davide systematycznie angażu-
je się w pracę na rzecz winnicy – od co-
dziennych wizyt na polach, aż po samo-
dzielne naklejanie etykiet. Stoi na straży 
jakości i klasy win sygnowanych przez 
rodzinę Dal Cero, które cieszą się wiel-
kim uznaniem w wielu krajach świata. 

WINA

#rześkie #lekkie
Najbardziej znane białe wino z okolic Verony. 
W bukiecie wyraźnie wyczuwa się aromaty 
owoców cytrusowych z mocną nutą grejpfru-
ta. W smaku świeże i rześkie, z wyczuwalnymi 
nutami migdałów w końcówce. Harmonijne  
i zbalansowane. 

#rześkie #lekkie
Pinot grigio to jeden z najlepiej rozpozna-
walnych włoskich szczepów, dający subtelne 
wino, o żółto-słomkowej barwie, przyjemnej 
kwasowości, łagodnym owocowym aromacie  
i smaku z długim finiszem. W naszym Pinot 
Grigio delle Venezie znajdziemy soczyste 
gruszki, brzoskwinie i jabłka z delikatną nutą 
banana.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #pełne
Wino o żółtym delikatnym kolorze z zielono-zło-
cistymi refleksami. Wyraźne aromaty białych 
kwiatów i dojrzałych białych owoców pestkowych, 
z nutą migdałów i miodu akacjowego. W smaku 
miękkie, pełne, o zrównoważonej kwasowości  
z mineralnym posmakiem, o długim owocowym 
finiszu. Nie zaszkodzi mu dłuższe leżakowanie  
w butelce.

Nazwa: 
Soave | Veneto

Szczepy: garganega 

Nazwa: 
Pinot Grigio delle Venezie | Veneto 

Szczepy: pinot grigio  

Nazwa: 
Soave Superiore Runcata | Veneto 

Szczepy: garganega 

A:
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Historia rodzinnej winnicy Dal Cero zaczyna się  
w 1934 roku w prowincji Werona, kiedy Augusto 
Dal Cero nabył w gminie Roncà niezwykły kawałek 
ziemi, który został uformowany przez dwa wygasłe 
wulkany Crocetta i Calvarina. Obszar przyszłej win-
nicy od początku zauroczył Augusto, a jego intuicja 
podpowiadała, że tutejsze powulkaniczne gleby 
wzbogacą wina w minerały i unikalny charakter. 
Jak opowiada wnuczka Augusto był on człowiekiem 
wielkich marzeń, niezłomności i oddania dla cięż-
kiej pracy. Obecnie rodzinnym majątkiem zarzą-
dzają wnuki Augusto – Davide, Nico i Francesca – 
którzy nie tylko powiększyli pierwotną winnicę, ale 
także zainwestowali w ziemie w okolicach Werony  
i w Toskanii. I tak Tenuta Corte Giacobbe to naj-
starsza winnica zlokalizowana na wulkanicznych 
zboczach w pobliżu urokliwych miasteczek Ron-
ca i Soave. To tutaj powstają wspaniałe białe wina 
pełne świeżości i wibrującej mineralności. Druga 
winnica Tenuta Montecchiesi zlokalizowana jest w 
słonecznej Toskanii, w okolicach Cortony. Gliniaste, 
łupkowe i piaskowe gleby porastają głównie ciemne 
odmiany winorośli takie jak sangiovese, merlot, ca-
bernet sauvignon, ale także syrah, który natrafił w 
tej części Toskanii na idealne warunki do wzrostu. 
Trzecią winnicą jest Dal Cero Valpolicella, położona 
w okolicach Werony bogata w białe gleby wapienne 
i czarne wulkaniczne. Położone nieopodal jezioro 
Garda zapewnia łagodny i specyficzny mikroklimat 
gdzie ciepłe dni przenikają się z rześkimi nocami. To 
tutaj powstają ikoniczne wina Włoch takie jak Ripas-
so czy Amarone della Valpolicella. Rodzina Dal Cero 
to uosobienie pełnego pasji włoskiego ducha – war-
to się o tym przekonać osobiście.

melon, 

est, 

banan

osk pszczeli

#lekkie #zbalansowane
Wino o świetlistej rubinowej barwie oraz wy-
rafinowanym i eleganckim wiśniowym aroma-
cie. W ustach, tradycyjnie dla Valpolicelli, dość 
świeże, ale jednocześnie o zaskakująco długim 
finiszu.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Valpolicella DOC  

Szczepy: corvina, rondinella, molinara   
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WINA WINA

#eleganckie #zbalansowane
Podstawowe jednoszczepowe wino z najbar-
dziej popularnego szczepu z Toskanii, o pięk-
nym rubinowym kolorze. Wśród bogatych 
owocowych aromatów przeważa nuta dojrza-
łej wiśni. Świetnie wyważone pomiędzy słody-
czą owocu, a wytrawnością. 

#pełne #złożone
Ręcznie zbierane winogrona trafiają na 3-4 
miesiące do suszenia, a następnie są wolno 
macerowane na skórkach i fermentowane. 
Ten tradycyjny sposób tworzenia wina znaj-
duje odzwierciedlenie w jego smaku – peł-
nym elegancji i niewymuszonych, złożonych 
aromatów. Wino jest dumą winnicy, dlatego 
na jego etykiecie znajdziemy podpisy całego 
rodzeństwa które je tworzy. Wino ma przynaj-
mniej kilkanaście lat potencjału starzenia.

#eleganckie #zbalansowane
Połączenie wyrazistego sangiovese z pikant-
nym syrah dało niezwykle intrygujące wino. W 
nos uderzają aromaty suszonych śliwek i wiśni 
z nutą pieprzu. Smak głęboki, wielowarstwo-
wy, mocno owocowy z dość wyraźnym po-
smakiem dębiny, taniną i odrobiną pikanterii. 
Finisz długi, aksamitny i wyjątkowo świeży.  

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #pełne
Klasyczne Ripasso Superiore, w którego pro-
dukcji wykorzystuje się wytłoczyny po winifi-
kacji Amarone, zalewając je młodą Valpolicel-
lą. Lżejsze niż Amarone, leżakuje 12 miesięcy  
w dębowych beczkach. W efekcie powstaje 
wino o pięknej barwie, intensywne i harmonij-
ne, gdzie aromaty dojrzałych czerwonych owo-
ców przeplatają się z nutą przypraw. W ustach 
pełne, i z delikatnymi, taninami.

Nazwa: 
Sangiovese | Toskania

Szczepy: sangiovese 

Nazwa: 
Amarone della Valpolicella  

Szczepy: corvina, rondinella, molinara 

Nazwa: 
Preziosaterra | Toskania

Szczepy: sangiovese, syrah

Nazwa: 
Valpolicella Ripasso Superiore 

Szczepy: corvina, rondinella, molinara
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Soave Superiore Runcata 2017

  
Soave Vigneto Runcata 2017

Amarone della Valpolicella 2013 

  
Amarone della Valpolicella 2013

Soave Vigneto Runcata 2014

  
Soave 2018

3 Bicchieri
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94
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SILVER MEDAL
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#eleganckie #zbalansowane
Wino beczkowane o intensywnym żółtym ko-
lorze. Obfity bukiet aromatów łączy w sobie 
nuty dojrzałych owoców - gruszki i brzoskwini, 
z dodatkiem miodu rzepakowego. W smaku 
delikatne i harmonijne o dość długim finiszu,  
z posmakiem ziół i migdałowej goryczki.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Vermentino Chardonnay Toscana | Toskania

Szczepy: vermentino, chardonnay
woce
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#pełne #złożone
Wino powstało ze znanego na całym świecie 
szczepu syrah, który natrafił w tej części To-
skanii na idealne warunki do wzrostu. Klanis to 
wino klasy premium, gdzie winogrona zbiera 
się i selekcjonuje ręcznie, a samo wino dojrze-
wa 16 miesięcy w dębowych beczkach, a potem 
leżakuje jeszcze kolejne 10 w butelce. Ma ciem-
ną, nieprzezroczystą barwę i ujawnia intensyw-
ne aromaty dojrzałych ciemnych owoców. Wy-
jątkowe na specjalne okazje. 

Nazwa: 
Klanis

Szczepy: syrah

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY
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OPRODUCENT

WINEMAKER
Dario Parolin to nie tylko kontynuator 
rodzinnych tradycji i właściciel firmy 
Parolvini, ale także główny konsultant 
techniczny. Kontroluje cały proces pro-
dukcji win i pilnuje ich odpowiedniej 
jakości. Wsparcia udzielają mu synowie 
oraz siostrzeńcy, którym stopniowo 
przekazuje pałeczkę zarządzania ro-
dzinnym biznesem. 

Myśląc o początkach winiarskiego biznesu rodziny 
Parolin musimy cofnąć się do 1917 roku kiedy dzia-
dek obecnego właściciela otworzył pierwszy sklep 
oferujący wina własnej produkcji w rodzimym re-
gionie Veneto. Na dzień dzisiejszy winnicą Paro-
lvini zarządza wnuk Dario Parolin, który z pomocą 
swoich synów i siostrzeńców stale i konsekwentnie 
rozwija winiarską działalność. Dostarczają pro-
dukowane przez siebie wina nie tylko w obrębie 
Włoch, ale także poza jego granicami. W ostatnich 
latach otworzyli oddział w Chorwacji, gdzie roz-
poczęli także uprawę winorośli. Winnica Parolvini 
położona jest w sercu regionu Veneto, pomiędzy 
malowniczym jeziorem Garda a nizinnymi tere-
nami prowincji Piave. Firma posiada nowoczesną, 
w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną oraz 
może pochwalić się nowatorskimi technologiami 
pozwalającymi na wytwarzanie dużej ilości wina 
przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Jak otwar-
cie przyznaje Dario Parolin zależy im na oferowaniu 
klientom win codziennych, uczciwych, o stałej jako-
ści i w atrakcyjnej cenie. Produkują wina zarówno 
w tradycyjnych butelkach jak i w kartonach, a także 
kegach. Dominującymi odmianami pozostają gar-
ganega, refosco, pinot grigio czy merlot. 

PAROL VINI

Passione e Qualita'
dal 1916

WINA

#lekkie #rześkie
Okrągłe i dojrzałe wino z lokalnego szczepu 
garganega i międzynarodowego chardonnay. 
Dobry balans między kwasowością, a owoco-
wością pozwala je bezpiecznie serwować na 
przyjęciach lub jako wino domowe.

#lekkie #rześkie
Najpopularniejszy czerwony szczep świata w 
przyjemnym krągłym wydaniu z aromatami 
dojrzałych owoców, wiśni, śliwek, polnych ziół. 
Tylko delikatnie taniczne, z dobrą kwasowo-
ścią i słodkim finiszem. Dobrze sprawdzi się 
na przyjęciach i jako wino domowe. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Villa d'Adige Bianco 

Szczepy: garganega, chardonnay 

Nazwa: 
Lui-G Rosso  

Szczepy: cabernet sauvignon 
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PRODUCENT

WINEMAKER
Florian von Stepski - Doliwa jest właści-
cielem, opiekunem, strażnikiem i wier- 
nym miłośnikiem swojej winnicy Rech-
steiner. Oprócz naturalnej więzi z wi-
niarstwem ukończył studia enologicz-
ne, aby w pełni profesjonalnie oddać 
się pracy wśród winorośli. Tworzone 
przez niego białe wino Manzoni Bianco 
jest regularnie wyróżniane na wielu im-
prezach branżowych. 

Nie można pisać o winnicy Rechsteiner nie roz-
poczynając od postaci właściciela Floriana von 
Stepskiego-Doliwy, którego dawni przodkowie 
wywodzą się z polsko-litewskiej szlachty. Rodzina 
Stepskich-Doliwów wyemigrowała do Włoch po Po-
wstaniu Kościuszkowskim i osiedliła się nad rzeką 
Piave, w regionie Veneto. W 1881 roku ówczesny 
niemiecki konsul honorowy w Wenecji Friedrich 
Rechsteiner przejął piękną posiadłość w Oderzo  
i tak rozpoczęła się historia majątku rolniczego i wi-
niarskiego, który rozwija się po dziś dzień. Winnica 
położona jest w sercu regionu Veneto, w pobliżu 
urokliwego miasta Paivon di Oderzo, na pięknych 
rozłożystych terenach nizinnych. Obejmuje blisko 
50 hektarów upraw, położonych na jednym z naj-
bardziej żyznych obszarów w DOC Venezia. Florian 
całą swoją energię wkłada w tworzenie win najwyż-
szej jakości, z zachowaniem zasad zrównoważone-
go rozwoju, aby chronić ziemie dla przyszłych po-
koleń. „Piękno dobrego wina wynika także z naszej 
odpowiedzialności społecznej i szacunku wobec 
natury” podkreśla. Tutejsze gleby i warunki klima-
tyczne sprzyjają produkcji zarówno owocowych  
i eleganckich win białych jak i aromatycznych, 
krzepkich win czerwonych. Każdą butelkę zdobi 
etykieta z wizerunkiem herbu Stepskich-Doliwów 
świadcząca o przywiązaniu do tradycji i szacunku 
wobec własnych korzeni. Na terenie malowniczej 
posiadłości Rechsteiner położony jest także kame-
ralny pensjonat, który na pewno znajdzie uznanie 
wśród miłośników wina pragnących poczuć ducha 
starej „włosko-polskiej” winnicy.

WINA

#rześkie #lekkie
Włoskie wino z polską duszą, tworzone w małej 
winnicy Floriana Stepskiego-Doliwy – barona  
o polskich korzeniach. Szczep manzoni bianco 
jest krzyżówką rieslinga i pinot bianco, który 
powstał w 1930 roku na zamówienie dziadka 
obecnego właściciela. Stworzył go profesor Lu-
igi Manzoni – szef szkoły enologicznej w Cone-
gliano Valdobbiadene. W smaku rześkie ale de-
likatne, z nieco ostrzejszym, ziołowym finiszem.

#rześkie #lekkie
Wino stworzone z jednego z najbardziej popu-
larnych szczepów we Włoszech, które powsta-
je w małej winnicy Floriana Stepskiego-Doliwy 
– barona o polskich korzeniach. Wino dość 
łagodne i delikatnie wytrawne, w aromatach  
i smaku przywołujące na myśl gruszki i soczy-
ste jabłka. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #zbalansowane
Wielki światowy szczep, uprawiany w winnicy 
barona Floriana Stepskiego-Doliwy od 1881 
roku. Wino stworzone do codziennego picia,  
o pięknej ciemnoczerwonej barwie, aromatach 
porzeczek, czarnych jagód i śliwek. W smaku 
dość wytrawne i taniczne.

Nazwa: 
Manzoni Bianco 

Szczepy: manzoni 

Nazwa: 
Pinot Grigio

Szczepy: pinot grigio  

Nazwa: 
Cabernet Sauvignon  

Szczepy: cabernet sauvignon 
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#lekkie #rześkie
Bardzo delikatne, lekko musujące i owocowe. 
Świetne sprawdzi się jako aperitif, a latem 
również do śniadania na świeżym powietrzu. 
Aromaty cytrusów i kwaskowatych jabłek, na 
podniebieniu krągłe i niezwykle przyjemne. 
Podawać mocno schłodzone. Wino zamykane 
jest klasycznym korkiem (nieszampańskim).

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Prosecco Frizzante 

Szczepy: glera  
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WINA

#lekkie #rześkie
Eleganckie Prosecco Spumante Brut, świeże  
i rześkie, o delikatnym aromacie nektarynek. 
W smaku wyraźnie wyczuwalne nuty jabłek, 
różowego grejpfruta oraz brzoskwiń. Dosko-
nale sprawdzi się podczas celebrowania uro-
czystych momentów,  w roli aperitifu oraz jako 
baza drinków.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Prosecco Brut  
dostępne również: 0,375 i Magnum 1,5 l
Szczepy: glera   
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Prosecco Spumante Brut DOC

Pinot Grigio  
2014 DOC 

 

Silver

Mundus 
Vini Gold

OCENY
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#lekkie #rześkie
Ulotne i rześkie różowe wino musujące po-
wstałe na bazie znanego szczepu glera i
lokalnej odmiany raboso. Znajdziemy w nim 
łagodne nuty leśnych jagód, dzikiej maliny czy
czerwonej porzeczki. Przepełnione owocowo-
ścią, ale równocześnie zachowujące
świeżość i dobrą kwasowość. Po otwarciu z 
butelki uwalniają się subtelne bąbelki, lato i
radość.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Rosato Spumante  

Szczepy: rabuso, glera   

W-RS-m-3
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PRODUCENT

WINEMAKER
Stefano Zonta to przede wszystkim człowiek wiel-
kiej pokory i skromności. Jest prawdziwym uosobie-
niem miłości do wina, szacunku do ziemi, tradycji  
i ciężkiej pracy. Reprezentuje winnicę na międzyna-
rodowych targach i konkursach, gdzie zaraża swoją 
pasją i namiętnością do wina. Uwielbia powtarzać 
„Vigneto Due Santi to Adriano, ja i nasza ziemia”. 
Adriano Zonta nazywa rodzinną posiadłość swoim 
drugim domem, któremu oddaje swoje serce i czas. 
Z największą czułością dba o cały proces przemiany 
winogron w wino i uzyskuje fenomenalne rezultaty.

„A więc wreszcie znalazłem prawdziwie włoskie Bor-
deaux!” – wykrzyknął z zachwytem jeden z najwięk-
szych włoskich krytyków winiarskich, degustując znie-
walające czerwone wino, które wręczył mu skromny 
winiarz Stefano Zonta podczas prestiżowych targów 
Vinitaly. Stefano – współwłaściciel winnicy Vigneto 
Due Santi, położonej w północnej części regionu Ve-
neto, w prowincji Breganze, u stóp średniowiecznego 
Bassano del Grappa i malowniczych, strzelistych Do-
lomitów. Wspólnie ze swoim kuzynem Adriano kon-
tynuują rodzinne tradycje zapoczątkowane w latach 
60-tych ubiegłego wieku i współtworzą jedną z naj-
lepszych winnic w regionie. Vigneto Due Santi składa 
się z kilku parceli o łącznej powierzchni niespełna 30 
hektarów i jest położona niemalże na tej samej szero-
kości geograficznej co francuskie Bordeaux. Stąd też 
decyzja o uprawie klasycznych bordoskich szczepów 
czyli cabernet sauvignon, merlot i cabernet franc, 
które na tutejszej ziemi zyskują dodatkowo włoski 
charakter i temperament. Wina powstałe z tych od-
mian, które wychodzą spod ręki Stefano i Adriano  
z pewnością należą do czołówki najlepszych w pół-
nocnym regionie Italii. Dzieje się tak dzięki ciężkiej 
pracy winiarzy i głoszonej przez nich filozofii „mniej 
znaczy więcej”. Wyznają zasadę, że uprawiając wi-
norośl należy przede wszystkim zaufać naturze, jak 
najmniej w nią ingerować i tylko mądrze wspierać w 
jej własnym rozwoju. Wszystkie winogrona zbiera się 
ręcznie i selekcjonuje, używa tylko dzikich drożdży, 
a cały proces winifikacji przebiega w sposób orga-
niczny i z poszanowaniem środowiska. Winnica co 
roku zostaje, w pełni zasłużenie, wyróżniana nagro-
dą przyznawaną przez Ruch Slow Food/Wine oraz 
prestiżowe przewodniki Gambero Rosso Vini d’Italia 
oraz L’Espresso Vini d’Italia.

WINA

#eleganckie #złożone
Klasyczne bordoskie szczepy w rękach jed-
nego z najskromniejszych i najzdolniejszych 
winiarzy regionu Veneto. Wino o urzekającym 
aromacie owoców leśnych – jeżyn, jagód, mie-
szającym się z nutami przypraw i ziół. Wyjąt-
kowo harmonijne o zbalansowanych taninach 
i kwasowości. Intensywne, energiczne i intry-
gujące.

#eleganckie #zbalansowane
Wino wyróżnione przez międzynarodowe sto-
warzyszenie Slow Food, jako doskonałe wino 
codzienne o znakomitej relacji jakości do 
ceny. Cudowny intensywny aromat czerwo-
nych owoców, w smaku bardzo bogate, aksa-
mitne, ale równocześnie soczyste z doskonale 
zrównoważonymi garbnikami. 

#eleganckie #złożone
Wino o pięknej rubinowej barwie i aromatach 
dzikich jagód z nutami balsamicznymi. W sma-
ku wyraźnie wyczuwalne owoce leśne i har-
monijne taniny. Eleganckie o długim finiszu. 
Dobrze komponuje się z dziczyzną oraz dania-
mi z czerwonych mięs. Pasuje do starzonych 
twardych serów.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#pełne #złożone
Zjawiskowe wino deserowe - winogrona suszy 
się 4 miesiące do osiągnięcia konsystencji ro-
dzynek i dopiero wówczas poddaje procesowi 
wyciskania. Otrzymujemy wino o olsniewają-
cym zlotym kolorze, pełne naturalnej słodyczy 
aromatów miodu, moreli i kwiatów. W smaku 
zlożone, eleganckie, o znakomitej kwasowości 
świetnie balansującej słodyczy.

Nazwa: 
Merlot Zonta 

Szczepy: merlot

Nazwa: 
Cabernet Zonta

Szczepy: cabernet sauvignon, cabernet franc  

Nazwa: 
Cavallare 

Szczepy: merlot, cabernet sauvignon,  
cabernet franc

Nazwa: 
Torcolato

Szczepy: vespaiola

woce
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POŁUDNIOWE
WŁOCHY  

Producent Cantine Paradiso s. 152
Producent Mottura s. 156
Producent Biancardi s. 158
Położona w obcasie włoskiego buta sło-
neczna Apulia przyciąga i kusi widokiem 
piaszczystych plaż, bajkowych domków 
trullo i bezkresnych gajów oliwnych. 
Apulia bywa często określana mianem 
„winnej piwnicy Włoch” – produkuje się 
tu ogromne ilości wina, wśród których 
niepodzielny prym wiedzie primitivo,  
a zaraz po nim negroamaro, nero di 
troia, bombino czy fiano. To wina pełne 
słońca, bezpretensjonalne i eksplodują-
ce owocowością.

Producent Benanti s. 162
Zachwycający, zróżnicowany krajobraz, 
słoneczny klimat, bogactwo lokalnych 
szczepów oraz bezpośredni wpływ morza 
Śródziemnego sprawiają, że Sycylia jest 
idealnym miejscem do uprawy winorośli 
– pozostaje powierzchniowo największym 
regionem winiarskim Włoch. Lokalne od-
miany to przede wszystkim nero d’avola, 
grillo czy frapatto, ale zdecydowanie jedne 
z najciekawszych win powstają w położo-
nej wysoko, na wulkanicznej glebie DOC 
Etna. Tamtejsze odmiany nerello masca-
lese i nerello cappuccio dają wina bogate, 
krzepkie, o skoncentrowanych aromatach 
i smaku. Zdecydowanie warte grzechu.

Producent La Guardiense s. 148
Położona nad postrzępionym wybrze- 
żem morza Tyrreńskiego, pełnym urwisk, 
tajemniczych zatok i spektakularnych 
widoków Kampania jest ojczyzną ne-
apolitańskiej pizzy, espresso i jednych  
z najstarszych odmian winorośli, któ-
rych historie sięgają starożytności. To 
właśnie w dzisiejszej Kampanii 3 tysiące 
lat temu narodził się przemysł winiarski 
we Włoszech. Na wulkanicznych glebach 
uprawia się obecnie białe szczepy takie 
jak greco czy fiano oraz ciemne odmiany 
jak przenikliwe aglianico.

APULIA

SYCYLIA

KAMPANIA  
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PRODUCENT

WINEMAKER
Riccardo Cotarella jest jednym z najbardziej zna-
nych i utalentowanych winemakerów w całych 
Włoszech. Poczytny magazyn Wine Advocate okre-
ślił go mianem jednego z najbardziej wpływowych 
osób w branży winiarskiej. Od kilku lat jest głów-
nym konsultantem enologicznym w spółdzielni 
La Guardiense. Posiada ogromne doświadczenie 
i imponującą wiedzę w dziedzinie winoznawstwa. 
Sprawuje pieczę nad najważniejszymi projektami 
w La Guardiense i szkoli swojego przyszłego na-
stępcę Marco Giulioli.

Gwarny i barwny Neapol to główne miasto Kampa-
nii – południowego regionu Włoch słynącego z moc-
nego espresso, uzależniającej pizzy, zniewalających 
widoków oraz bardzo ciekawych, lokalnych win. Są-
siedztwo posępnego i budzącego respekt Wezuwiu-
sza sprawia, że tutejsze gleby są bogate w minerały, 
wulkaniczny tuf czy wapień pokryty gliną. To właśnie 
w tym regionie, w prowincji Benevento zlokalizo-
wana jest Spółdzielnia Winiarska La Guardiense. Jej 
początek sięga 1960 roku kiedy na mocno zniszczo-
nych przez wojnę ziemiach, 33 odważnych i przed-
siębiorczych winogrodników założyło spółdzielnię 
wznawiając produkcję wina w tym regionie Kampa-
nii. Obecnie spółdzielnia liczy około tysiąca członków 
i zarządza blisko 1800 hektarami winnic położonych 
na pagórkowatych terenach, na średniej wysokości 
350 metrów n.p.m. Roczna produkcja sięga 20 mi-
lionów litrów rocznie. Samo określnie „spółdzielnia” 
oraz przytoczone powyżej liczby mogłyby sugerować, 
że powstające tu wina mogą być dość masowe, a co 
za tym idzie przeciętnej jakości. Nic bardziej mylnego 
- La Guardiense jest przykładem, że duża kooperaty-
wa może też produkować porządne i solidne wina. 
Szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu zdecydo-
wano się wprowadzić szereg zmian i usprawnień na 
rzecz zwiększenia jakości. Wprowadzono nowe za-
sady w uprawie winorośli – nie stosuje się chemicz-
nych środków ochrony roślin, a ponad 90% zbiorów 
odbywa się ręcznie. Zainwestowano w nową linię 
produkcyjną, zmodernizowano sprzęt, wyposażono  
w zbiorniki o mniejszej pojemności (konieczne dla win 
wyższej jakości). Najważniejsze odmiany winorośli to 
lokalne falanghina i aglianico, z których powstają za-
równo solidne wina codzienne jak i szlachetne butelki 
najwyższej jakości. Zdecydowanie warto je poznać.

WINA

#lekkie #zbalansowane
Przyjemna, intensywnie żółta barwa, zapach 
dojrzałych cytrusów i kwiatów polnych z nuta-
mi miodu. Wino aksamitne w ustach, miękkie 
i delikatne niemniej jednak długie i z charak-
terem. Swą półwytrawność zawdzięcza natu-
ralnym procesom, a nie sztucznemu dosładza-
niu, stąd cieszy zarówno strukturą smaku jak 
i zapachu.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Falanghina Benevento 

Szczepy: falanghina

GU-b-4

y aromatyczne/pleśnio

#lekkie #zbalansowane
Wino produkowane ze szczepu, który znany 
był na południu Włoch już w czasach starożyt-
nych. Mocno owocowe w aromatach i sma-
kach, dobrze ułożone między intensywnością 
tanin i łagodnością smaku. Można pić samo-
dzielnie.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Aglianico Benevento

Szczepy: aglianico

A:

GU-c-3

#lekkie #rześkie
Półwytrawne, bardzo przyjemnie orzeźwiają-
ce, a jednocześnie o smaku dojrzałych owo-
ców wino z południa Włoch. Mocno owocowy 
smak jest intensywny i trwały, więc wino może 
być świetnym aperitifem, ale też towarzyszyć 
przystawkom, warzywom i owocowym dese-
rom. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Qvid Spumante

Szczepy: falanghina

GU-m-6

#eleganckie #zbalansowane
Falnghina powstająca z najlepszych, wybra-
nych winnic w Sannio. Wino o bogatym i in-
tensywnym bukiecie, w którym napotkamy 
nuty kwiatów, aromatycznych ziół oraz białych  
i żółtych owoców. W smaku mineralne, świeże 
i równocześnie pikantne, z długim migdałowym 
wykończeniem. Eleganckie i harmoniczne. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Falanghina Senete

Szczepy: falanghina
6

10
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WINA

Falanghina Janare Senete 2018

OCENY

3 Bicchieri

#złożone #pełne
Wino o barwie głębokiej czerwieni. Dojrzałe 
aromaty ciemnych owoców, wanilli, nuty cze-
kolady, słodkiego tytoniu i skóry. Pełne aro-
matu wino z przyjemną kompozycją smaków 
wynikających z dłuższej maceracji na skórkach 
i długiemu dojrzewaniu (12-18 miesięcy) we 
francuskich beczkach.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
Cantari Aglianico Riserva DOP 

Szczepy: aglianico 

A:

GU-c-4 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #zbalansowane
Wino o głębokiej rubinowej barwie o soczy-
stym owocowym bukiecie, z wyraźną nutą jeżyn  
i wanilii. W smaku wyczuwalna słodycz, delikat-
na taniczność i mineralność, charakterystyczne 
dla szczepu piedirosso. Pełne i krągłe na finiszu. 
Dobrze komponuje się z bakłażanem lub cuki-
nią z parmezanem, daniami warzywnymi, szcze-
gólnie daniami z przewagą roślin strączkowych.

Nazwa: 
Cantone Piedirosso DOP  

Szczepy: piedirosso

A:
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PRODUCENT

WINEMAKER
W przypadku winnicy Cantine Paradiso 
trudno mówić o jednym konkretnym 
winemakerze. Winnica jest w posiada-
niu rodziny od lat 50-tych ubiegłego 
wieku, kiedy jej istnienie zapoczątko-
wał senior rodu Angelo. Od tego cza-
su wszyscy członkowie rodziny z róż-
nych pokoleń są w pełni zaangażowani  
w uprawę winorośli i produkcję wina. 
Wspólnota jaką tworzą pozwala im nie 
tylko osiągać sukces, ale wzajemnie się 
od siebie uczyć, inspirować i przekony-
wać. Są ucieleśnieniem prawdziwie peł-
nokrwistej włoskiej rodziny kochającej 
swoją ziemię i tradycję ponad wszystko.

Winnica Cantine Paradiso leży w północnej części 
Apulii, w prowincji Foggia, w sąsiedztwie dzikiego 
półwyspu Gargano i lazurowego Adriatyku. Poszar-
pana linia brzegowa, pełna romantycznych zato-
czek i dramatycznych urwisk przechodzi łagodnie 
w nizinny, południowy krajobraz, który porastają 
gaje oliwne i winnice. Gleby są tu głównie wapien-
ne i piaskowe, a klimat łagodny – ciepłe, deszczowe 
zimy przechodzą w upalne i suche lata. To właśnie 
na tych terenach rodzina Paradiso od lat 50-tych 
ubiegłego wieku uprawia winogrona. Skupiają się 
na rodzimych odmianach takich jak primitivo, ne-
groamaro, nero di troia czy fiano i bombino. Krze-
wy winorośli są nasadzane w systemie pergola 
chroniącym kiście przed żarzącym słońcem. Wina 
fermentują zarówno w tradycyjnych betonowych 
kadziach, nowoczesnych stalowych zbiornikach 
oraz dębowych beczkach. Winnica jest wyposażona  
w rozbudowany system paneli solarnych, aby w jak 
najbardziej naturalny sposób pozyskiwać energię 
z wszechobecnego tu słońca i tym samym chronić 
środowisko. Ideą jaka przyświeca rodzinie Pardiso 
jest tworzenie win przystępnych, bezpretensjonal-
nych i prostolinijnych, przy jednoczesnym zacho-
waniu uczciwej i solidnej jakości. Ich wina mają być 
takie jak Apulia – serdeczne, radosne, pełne słońca  
i pozytywnej energii.

WINA

#eleganckie #zbalansowane
Klasyczne młode wino z modnego szczepu pri-
mitivo – o pięknej głębokiej, czerwonej barwie 
i wyraźnych aromatach czerwonych owoców  
z leciutką ziołową nutą. Dla podniebienia mięk-
kie i jedwabiste. Znakomite zarówno solo, jak  
i w akompaniamencie lekkich dań warzywnych.

#lekkie #rześkie
Przyjemne różowe wino o aromatach czerwo-
nych owoców – poziomek, truskawek, czere-
śni. W smaku poza aromatami, dostajemy do-
bry balans kwasowości i słodyczy. Wyśmienite 
wino do samodzielnego picia lub do łączenia  
z lekkim jedzeniem. 

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

#eleganckie #zbalansowane
Najstarsza apulijska odmiana winorośli upra-
wiana już w VIII w. p.n.e. Jeżeli komuś nie wy-
starcza soczysta owocowość primitivo, zde-
cydowanie polecamy negroamaro. Wino ma 
przepiękną ciemną barwę bakłażana i cudowne 
aromaty mocno dojrzałych owoców - ciemnych 
czereśni, jeżyn. Oprócz smaku czereśniowe-
go sadu wyraźnie wyczuwa się nuty owoców 
leśnych, ziół, tymianku, lukrecji i przypraw ko-
rzennych. Długi, aksamitny, złożony finisz.

Nazwa: 
Nero di Troia Rosato 

Szczepy: nero di troia

Nazwa: 
Primitivo Sant Andrea

Szczepy: primitivo

Nazwa: 
Negroamaro Puglia

Szczepy: negroamaro 
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WINA

#eleganckie #zbalansowane
Znakomite wino, które powstało by uczcić 60-lecie. 
Mocno dojrzałe fermentuje przez 15-20 dni w kon-
trolowanej temperaturze i przez kolejne 2 miesią-
ce dojrzewa w stalowych kadziach. Następnie na 
12 miesięcy trafia do beczek z francuskiego dębu i 
znowu na 3 miesiące wracają do stalowych zbior-
ników. Proces winifikacji kończy leżakowanie przez  
4 miesiące w butelkach. W związku z tym dopiero 
po prawie dwóch latach od zbiorów możemy roz-
koszować się tym świetnym winem, o głębokim 
rubinowym kolorze. W kieliszku wyczuwamy cie-
pły, słoneczny zapach dojrzałych owoców i inten-
sywny aromat wanilii. W smaku pełne i harmonij-
ne, o miękkim i wyjątkowo długim finiszu.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

Nazwa: 
1954 Primitivo Puglia 

Szczepy: primitivo

A:

CP-c-10

1954 Primitivo Puglia 2016

1954 Primitivo Puglia 2016

 
1954 Primitivo Puglia 2016 
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EDYCJA LIMITOWANA
DOSTĘPNA OD KWIETNIA 2021

Raz w roku Cantine Paradiso wypuszcza 1954 pri-
mitivo edycję limitowaną. W tym roku etykietę za-
projektował Francesco Ferrulli, regionalny artysta 
Puglii.

Nazwa: 
1954 Primitivo Puglia Francesco Ferrulli 

Szczepy: primitivo
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PRODUCENT

WINEMAKER
Na straży kontroli jakości w winnicy Mottura stoi 
energiczna, pełna pasji kobieta – Barbara Mottura. 
W tym samym czasie co dyplom akademicki zdo-
była tytuł sommeliera we Włoskim Stowarzyszeniu 
Sommelierów w Rzymie. Jak sama przyznaje pasja 
do wina płynie w jej krwi, przekazywana z pokole-
nia na pokolenie. Wierna tradycji i przywiązana do 
swojego dziedzictwa jest równocześnie orędowni-
kiem innowacyjnych technologii i nowoczesnych 
metod enologicznych.

Skąpana w słońcu Apulia, położona na południu 
w „obcasie włoskiego buta” jest ojczyną rozległych 
piaszczystych plaż, bajkowych domków trullo, ręcz-
nie wyrabianego makaronu orecchiette, ale przede 
wszystkim zielonych winnic które porasta legendar-
ne primitivo. To właśnie tutaj, w pobliżu urokliwe-
go miasteczka Tuglie położona jest winnica Mot-
tura – jedna z największych winiarskich wytwórni 
na półwyspie Salento, nadal pozostająca w rękach 
jednej rodziny. Jej historia sięga lat dwudziestych 
poprzedniego wieku, kiedy Pasquale Mottura nasa-
dził pierwsze krzewy winorośli głównie z autochto-
nicznych ciemnych odmian primitivo i negroamaro. 
Rozwijana i systematycznie powiększana przez ko-
lejne pokolenia Mottura jest obecnie wiodącym pro-
ducentem wysokiej jakości win w Salento. Na czele 
winnicy, obejmującej aktualnie blisko 250 hektarów, 
stoi obecnie Antonio Motturo i jego siostrzenica 
Barbara. Prawdziwym rdzeniem tej malowniczej 
posiadłości jest piękna barokowa willa z końca XIX 
wieku. Jej chłodne i tajemnicze piwnice stanowią 
przyjazne schronienie dla tworzonych tu win, które 
mogą spokojnie i bez pośpiechu dojrzewać w dębo-
wych beczkach. Rodzina Mottura stoi na straży wy-
znawanych przez siebie wartości jakimi jest z jednej 
strony wierność tradycji, a z drugiej otwartość na 
innowacyjne techniki produkcji. W swoim portfolio 
mogą pochwalić się 22 etykietami win podzielonych 
na kilka linii począwszy od prostych i radosnych win 
codziennych, a skończywszy na pełnych elegancji  
i szykowności winach klasy premium. Gdy poszuku-
jemy win pełnych słońca, pachnących rozgrzanymi 
owocami, bogatych w nuty słodkich wiśni, czereśni 
czy aromatycznych konfitur, a równocześnie mięk-
kich i balsamicznych – boska Apulia i winnica Mottu-
ra będzie dobrym kierunkiem. 

WINA

#złożone #pełne
Poważne wino, z ulubionego szczepu polskich 
konsumentów. Pełne, dżemowe, lekko orze-
chowe,  czekoladowe i dymne ucieszy ama-
torów włoskiej Apulii. Okrągłe taniny świetnie 
skomponują się z mięsami z grilla i patelni, 
kwasowość podkreśli smak pieczonych wa-
rzyw, czy dojrzałych serów. Do posiłku, czy na 
prezent, będzie niezmiennie cieszyło wielbi-
cieli dojrzałych aromatów i smaków. Eleganc-
ka butelka tylko podkreśla klasę wina.

#złożone #pełne
Dojrzewające rok w dębowych beczkach pri-
mitivo przyjemnie pachnie leśnymi owocami  
i słodkimi ziołami. Smakuje równie przyjem-
nie, jedwabiście i harmonijnie. Może się nim 
cieszyć początkujący amator wina i ten cenią-
cy pełnię smaku, elgancką kwasowość i tani-
ny. Pasuje do gulaszy, mięs pieczonych, deski 
serów i wędlin.

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

SŁODYCZ
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Nazwa: 
Primitivo di Manduria 

Szczepy: primitivo

Nazwa: 
Primitivo di Manduria Stilio

Szczepy: primitivo

A:
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MW-c-1

  
Primitivo di Manduria DOC 2017

Primitivo di Manduria
DOC Stilio 2017 

  
Primitivo di Manduria DOC 2017

Primitivo di Manduria
DOC Stilio 2017 
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WINEMAKER

Położona w sąsiedztwie malowniczego półwyspu 
Gargano, w pobliżu urokliwego miasteczka Ceri-
gnola, niewielka, raptem 10 hektarowa winnica 
należy do wielkiego pasjonata wina Michele Bian-
cardiego. Michele od blisko 15 lat rozwija i opiekuje 
się własnoręcznie nasadzonymi krzewami winoro-
śli, wśród których królują lokalne odmiany takie jak 
nero di troia, primitivo, fiano czy rzadko spotykane 
minutolo. Porastają one wapienne gleby i pozo-
stają pod stałym wpływem morza Adriatyckiego. 
Wszystkie tworzone wina pochodzą wyłącznie z 
winogron z własnych upraw, są zbierane ręcznie 
i selekcjonowane. Od 2011 winnica ma oficjalną 
certyfikację organiczną oraz dba o zrównoważony 
rozwój i w pełni ekologiczny proces powstawania 
wina. Technologia została zredukowana do mini-
mum, a dzięki panelom słonecznym farma pro-
dukuje więcej energii niż zużywa. Wina czerwone 
są niefiltrowane, z minimalnym udziałem siarczy-
nów. W procesie winifikacji Michele wykorzystuje 
zarówno duże dębowe beczki jak i tradycyjne gli-
niane amfory. Tworzy wina z niezwykłą dbałością o 
detal, w jak najmniejszym stopniu ingerując w na-
turę. Efektem są niezwykle intrygujące, bogate, in-
tensywne i wielowarstwowe wina, które nikogo nie 
zostawiają obojętnym. Warto się o tym przekonać.

WINA

#eleganckie #rześkie 
Unikalne wino powstałe z bardzo rzadkiej, 
lokalnej odmiany winorośli – minutolo. Wino 
kusi intensywnym aromatem cytrusów, żółtej 
brzoskwini, zielonego jabłka, mango, a nawet 
papai. W ustach wyczujemy dodatkowo niuan-
se dzikich kwiatów, mirtu, imbiru i miodu aka-
cjowego. Dynamiczne, żywe, o świeżej kwaso-
wości i mineralności.

#eleganckie #zbalansowane
Odmiana fiano, z którego powstało wino, cha-
rakteryzuje się bardzo intensywną aromatycz-
nością. Niezwłocznie po nalaniu do kieliszka 
uwalnia się zapach polnych i dzikich kwiatów, 
pomarańczy, grejpfruta i słodkiego miodu. W 
smaku nadal dominują kwiaty i cytrusy, wzbo-
gacone niuansami pszczelego wosku. Przy-
jemna kwasowość, miękkość i apulijskie słoń-
ce to kwintesencja tego wina.

#eleganckie #zbalansowane 
Najbardziej znany apulijski szczep czyli primi-
tivo daje wino krągłe, serdeczne i przyjazne. 
Pachnie czerwonymi i czarnymi owocami, 
konfiturą wiśniową i słodkimi przyprawami. 
Smakuje czarnymi jeżynami, dżemem z owo-
ców leśnych z nutką wanilii. Łagodne garbniki 
współgrają z przyzwoitą kwasowością. Wino 
pełne, gładkie, o mięsistym charakterze.

#rześkie #lekkie 
To lekkie, ujmujące różowe wino przechodzi 
krótką macerację na skórkach, po czym fer-
mentuje w stalowych kadziach. Otrzymujemy 
wino o pięknym, łagodnym aromacie czerwo-
nych owoców, takich jak poziomki, truskawki, 
wiśnie czy maliny. Znajdziemy w nim także sub-
telne nuty kwiatów i śródziemnomorskich ziół. 
Orzeźwiające, soczyste, świeże i mineralne.

Nazwa: 
Rosalia 

Szczepy: nero di troia 

Nazwa: 
L’Insolito

Szczepy: minutolo

Nazwa: 
Solo Fiano 

Szczepy: fiano

Nazwa: 
Primitivo Puro

Szczepy: primitivo
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Michele Biancardi jest nie tylko właści-
cielem maleńkiej winnicy noszącej jego 
imię, ale przede wszystkim troskliwym 
opiekunem i strażnikiem jakości po-
wstających w niej win. Po ukończeniu 
w 2005 roku studiów rolniczych oraz 
enologicznych z pełnym oddaniem za-
angażował się w rozwijanie rodzinnego 
biznesu i tworzenie własnych autor-
skich win. Jednym z ważniejszych celów 
Michele było uzyskanie certyfikatu win-
nicy organicznej, co sfinalizował w 2011 
roku. Michele Biancardi to utalentowany 
i równocześnie skromny enolog i wine-
maker, który w swojej codziennej pracy 
niezmiennie stawia na jakość i szacunek 
wobec natury. Jego wina są uosobie-
niem tych wartości.
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WINA

#pełne #zbalansowane 
Winogrona, z których powstało wino dojrzewa-
ją 14 miesięcy w dużych dębowych beczkach. 
Dostajemy wino o urzekającym aromacie su-
-szonych ciemnych owoców, konfitur, słod-
kich przypraw, czekolady czy kawy. W ustach 
dominuje bogactwo owoców, ale znakomicie 
równoważy je solidna kwasowość. Sprawdzo-
ny towarzysz długich jesienno-zimowych wie-
czorów.

#pełne #złożone
Najwyższa etykieta z winnicy – swoją unikal-
ność zawdzięcza dojrzewaniu przez 8 miesię-
cy w glinianych amforach. Wino gęste, aksa-
mitne, ale nie tracące świeżości i pikanterii. 
Pachnie suszonymi śliwkami, wiśniami w cze-
koladzie, ciemnymi kwiatami i czarną ziemią. 
Degustując można w nim odnaleźć nuty owo-
ców leśnych, wanilii i kawy. Intrygujące i czaru-
jące aż do ostatniej kropli.

#eleganckie #zbalansowane
Czyste primitivo z Apulii dojrzewa przez 10 
miesięcy w dużych dębowych beczkach. Jest 
dość nietypowe jak na apulijskie primitivo, nie 
sprawia wrażenia nadmiernej ciężkości, nie 
powoduje znudzenia po pierwszym kieliszku. 
Uwalnia wspaniałe aromaty owoców leśnych 
i suszonych, z subtelnymi niuansami wanilii. 
Wino jest tak bogate i jednocześnie eleganc-
kie, że u wielu osób budzi skojarzenia z wiel-
kim Amarone. Jedną butelkę można śmiało pić 
przez cały wieczór.

#eleganckie #złożone
Bardzo przyjemne wino czerwone dojrzewa 
wyłącznie w stali nierdzewnej, bez udziału 
beczki, aby zachować pierwotny charakter 
winorośli. Efektem tych zabiegów jest wino 
mocne i dżemowe, z nutą tytoniu, mokki  
i miękkich, ciemnych owoców leśnych. Dzięki 
obecności nero di troia wino zyskuje żywszą 
kwasowość i nieco mocniejsze taniny. Warte 
uwagi.

Nazwa: 
Uno Piu Uno 

Szczepy: nero di troia, primitivo 

Nazwa: 
Anima di Nero

Szczepy: minutolo

Nazwa: 
Mille Ceppi 

Szczepy: nero di troia

Nazwa: 
Ponte Viro

Szczepy: primitivo
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WINA

#pełne #złożone 
Wino dojrzewa przez 2 lata na osadzie w ka-
dziach ze stali nierdzewnej, a potem przez rok 
leżakuje w butelce. Pachnie intensywnie, bo-
gato, obficie, a smakuje jak koktajl z dojrzałych 
jabłek, rumianku, śródziemnomorskich ziół  
i miodu. Wino niezwykle mineralne, wręcz sło-
ne, o znakomitej kwasowości i pięknym trwa-
łym finiszu przypominającym prażone migdały. 
Boskie!

#eleganckie #złożone
Czyste nerello mascalese powstające z ponad 
stuletnich krzewów. Dojrzewa przez 12 mie-
sięcy w dużych beczkach z dębu francuskiego, 
następnie 10 miesięcy w stalowych kadziach 
i jeszcze blisko rok w butelce. Bogate i aro-
matyczne ujawnia nuty czerwonych owoców, 
wiśni, jagód, a także przypraw. Wino krzepkie, 
konkretne, ale świetnie zbalansowane, o okrą-
głych taninach i solidnej kwasowości.

#eleganckie #zbalansowane 
Powstaje z rodzimej, sycylijskiej odmiany car-
ricante rosnącej na zboczach wulkanu Etna. 
Krzewy mają 20 – 60 lat i dają wino o cechach 
łączących nadmorską mineralność z elegancją 
typową dla gór. Etna Bianco jest winem delikat-
nym w aromacie, z subtelnymi nutami jabłek  
i mandarynek. W ustach pełne, bogate, z niuan-
sami gruszki, a w starszych rocznikach pojawiają 
się nuty naftowe. Mineralne, eleganckie, piękne.

Nazwa: 
Etna Bianco

Szczepy: carricante 

Nazwa: 
Pietra Marina

Szczepy: carricante

Nazwa: 
Contrada Monte Serra 

Szczepy: nerello mascalese
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Winnica Benanti jest obecnie prowa-
dzona przez dwóch synów Giuseppe, 
Antonio i Salvino, którzy kontynuują 
pierwotny cel, jakim jest poszanowanie 
lokalnych etneńskich szczepów, równo-
cześnie przyjmując i utrzymując bardzo 
tradycyjne podejście i filozofię. Nazy-
wają swoje wina „winami powolnymi” 
tym samym przekonując, że cały proces 
produkcji jest niespieszny, pełen uważ-
ności i troski. Przywiązują wielką wagę 
do tworzenia win wyłącznie wysokiej ja-
kości i światowej klasy. 

Historia tego legendarnego producenta, jakim jest 
sycylijska winnica Benanti, rozpoczyna się w 1988 
roku gdy Giuseppe Benanti, przedsiębiorca z bran-
ży farmaceutycznej z Katanii, postanowił zamienić 
wieloletnią, tradycyjną pasję swojej rodziny w am-
bitne przedsięwzięcie biznesowe. Wino było pro-
dukowane przez rodzinę Benanti od kilku poko-
leń, głównie na użytek prywatny, aż do czasu, gdy 
Giuseppe ostatecznie zdecydował się zająć profe-
sjonalną uprawą winorośli wykorzystując unikalny 
terroir wulkanicznych zboczy Etny oraz pielęgnując 
i rozwijając miejscowe odmiany etneńskie. Teren 
winnicy obejmuje różne obszary DOC na północ, 
południe i wschód od masywu Etna oraz cechuje się 
wyjątkowym mikroklimatem częściowo ze wzglę-
du na bliskość morza, wulkaniczną glebę, a także 
stożkowatą powierzchnię zboczy, która zapewnia 
doskonałą ekspozycję na słońce. Morska bryza i 
usytuowanie winnic na wysokości 450–900 me-
trów nad poziomem morza zapewniają chłodzenie 
winogron w bardzo gorącym klimacie i pozwalają 
na produkcję intrygującej gamy win z rodzimych 
odmian nerello mascalese, carricante, nerello cap-
puccio czy minnella. Winnica Benanti jest uważa-
na zarówno za kultowego, sycylijskiego producen-
ta, jak i pioniera wyznaczającego bardzo wysokie 
standardy i kładącego nacisk przede wszystkim na 
jakość, poszanowanie terroir i siłę tradycji. I wła-
śnie jakość jest bezsprzecznie największym zna-
kiem rozpoznawczym winnicy Benanti. Powstające 
tu wina są pełne klasy, charakteru i wybornego sty-
lu. To bez wątpienia jedna z najlepszych winnic nie 
tylko Sycylii, ale całych południowych Włoch.
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#pełne #złożone
Czyste carricante powstające z około 50-letnich 
krzewów rosnących na południowo-wschodnich 
zboczach Etny. Mineralność wina zdradza jego 
wulkaniczne pochodzenie. Struktura wina jest 
pełna, bogata złożona, wręcz „gęsta”. Wyczuje-
my w nim nuty dojrzałych jabłek, anyżu, migda-
łów i kwiatów pomarańczy. Na podniebieniu wy-
trawne, mineralne, z przyjemną kwasowością.

Nazwa: 
Contrada Cavaliere D.O.C. Etna Bianco

Szczepy: carricante 
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WINA

#lekkie #rześkie 
Etneńskie nerello mascalese tym razem w wer-
sji różowej. Skórki winogron macerują zaledwie 
przez 12 godzin, ale i tak udaje się dzięki temu 
wydobyć przepiękny, bogaty, nieco rustykal-
ny kolor różu. Aromaty bardzo intensywne, 
wyczujemy jaśmin, jeżyny, wiśnie. Wytrawne, 
świeże, słone i mineralne, subtelnie taniczne 
z wyraźną trwałością aromatów czerwonych 
owoców.

#eleganckie #zbalansowane
Mieszanka dwóch etneńskich szczepów wi-
nifikowanych oddzielnie. Nerello cappuccio 
dojrzewa wyłącznie w stalowych kadziach, zaś 
nerello mascalese przez 8-10 miesięcy nabie-
ra krągłości w beczkach. W winie wyczujemy 
mineralność charakterystyczną dla gleb wul-
kanicznych. Kolor nieco przygaszonego rubi-
nu przypomina najlepsze wina z Burgundii. 
Znajdziemy w nim aromaty dojrzałych, czer-
wonych owoców oraz ziół. Wdzięczne.

#eleganckie #zbalansowane
Jedno z bardzo nielicznych czystych nerello cap-
puccio powstających na Etnie. Wino ma żywy 
rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Znaj-
dziemy w nim aromaty ziołowe, lekko dymne, 
z nutami czerwonych owoców. W ustach jest 
pełne, gęste z bardzo okrągłymi, delikatnymi 
taninami. Nawet bez dodatków kulinarnych jest 
życzliwe dla podniebienia. Świetne jako rozpo-
częcie winiarskiej przygody ze znakomitymi wi-
nami z Etny.

Nazwa: 
Etna D.O.C. Rosato

Szczepy: nerello mascalese

Nazwa: 
Etna D.O.C. Rosso

Szczepy: nerello cappuccio, nerello mascalese

Nazwa: 
Nerello Cappuccio

Szczepy: nerello mascalese, nerello cappuccio
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#pełne #złożone 
Czyste nerello mascalese pochodzące z wyjąt-
kowo nasłonecznionej działki położonej na po-
łudniowo-wschodnim zboczu Etny. Po zbiorach 
w połowie października i fermentacji wino trafia 
na 12 miesięcy do beczek z francuskiego dębu, 
a później jeszcze na kolejnych 10 do stalowych 
kadzi. Ma elegancki rubinowy kolor. Wśród aro-
matów możemy wyczuć zioła, dojrzałe czerwo-
ne owoce, a także owoce leśne. Z racji na swoje 
niebagatelne i solidne taniny jest wprost stwo-
rzone do łączenia go z jedzeniem. 

Nazwa: 
Contrada Cavaliere D.O.C. Etna Rosso

Szczepy: nerello mascalese

SŁODYCZ
KWASOWOŚĆ
TANINY

KW-c-10

e

ziemiste

e

ziemiste

eda 

eda 

ża

e morza

e

e edr

A: , 

W
ŁO

CH
Y 

 - 
SY

CY
LI

A



166 167

KEGI I BIBY

Wino musujące od jednego z wiodących producentów 
Prosecco. Tradycyjnie powstaje ze szczepu glera, z niedu-
żym dodatkiem chardonnay. Dzięki temu jest orzeźwiające  
i świeże w smaku, mocno wytrawne, ale dość subtelne i 
uzupełnione o głębsze dojrzałe aromaty owoców cytruso-
wych oraz jabłek. Doskonale gasi pragnienie, świetne jako 
aperitif i jako towarzysz sałatek lub innych lekkich dań.Przy-
łącze – głowica typu KeyKeg, podawać w temperaturze 6oC

Bladosłomkowe, świeże i orzeźwiające wino musujące. 
Smak białych owoców z przewagą jabłek, długotrwałe i nie-
agresywne musowanie. Delikatny przyprawowy finisz. Do-
stępna także wersja butelkowana

Połączenie dwóch popularnych białych szczepów – orzeź-
wiającego, cytrusowego chardonnay oraz traminera, deli-
katniejszego w charakterze, o znakomitym gruszkowym 
smaku i aromacie. Dzięki temu połączeniu powstało przy-
jemne wino, które polecamy je zarówno do samodzielnego 
picia, jak i do wszelkich przekąsek oraz lekkich potraw –  
i wegetariańskich, i z dodatkiem białych mięs.

Klasyczny merlot przeznaczony do codziennego picia o de-
likatnych aromatach czerwonych dojrzałych owoców, jagód 
i śliwek. W smaku stosunkowo łagodne, miękkie, o owo-
cowym aromacie, subtelnie taniczne z wyraźną owocową 
nutą. Pasuje do lekkich potraw mięsnych i pieczonych wa-
rzyw. Znakomite do pizzy.

Aromatyczne wino z regionu Castlilla La Mancha. Airen to 
najpopularniejszy szczep winogron w  Hiszpanii. W nosi i  
w ustach wyczuwalne aromaty cytrusów i owoców egzo-
tycznych. Idealne jako aperitif lub towarzysz lekkich dań.

Tempranillo to król szczepów Hiszpanii. Wino, które po-
wstało charakteryzuje się aromatami ciemnych dojrzałych 
owoców oraz przyjemną krągłą taniną. Znakomite jako to-
warzysz tapasów oraz lekkich mięs z grilla.

Nazwa: 
KEG Glera SLIM Superstar 20 l
wino musujące 

Nazwa: 
KEG Delizioso, Parolvini, 24l
wino musujące 

Nazwa: 
BIB 5L/10 L Bianco Veneto 
(chardonnay, traminer) Rechsteiner
wino białe

Nazwa: 
BIB 5L/10 L Rosso Veneto (merlot) 
Rechsteiner 
wino czerwone

Nazwa: 
El Progreso Blanco (airen) 
wino białe

Nazwa: 
El Progreso Tinto (tempranillo) 
wino czerwone

PAROL VINI

Passione e Qualita'
dal 1916
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Zapraszamy na certyfikowane kursy 
winiarskie WSET

Od 2014 roku jesteśmy certyfikowanym 
ośrodkiem edukacyjnym Wine & Spirit 
Education Trust (WSET).
WSET to największe międzynarodowe 
centrum edukacyjne w dziedzinie wina 
i mocnych alkoholi.
Dyplomy WSET są rozpoznawalne w bran- 
ży winiarskiej i gastronomicznej na ca-
łym świecie, co roku do egzaminów przy-
stępuje ponad 100 000 kandydatów. 
Autorami programu kursu są najbardziej 
rozpoznawani autorzy publikacji na te-
mat wina. Zajęcia w naszej szkole prowa-
dzą m.in. Paweł Białęcki, Iza Kamińska, 
Tomasz Kolecki i Szymon Milonas.

Organizujemy kursy i egzaminy:

•  Level 1 Award in Wines - kurs pod-
stawowy „Pewność w typowych sytu-
acjach”

•  Level 2 Award in Wines - kurs rozsze-
rzony „Zrozumieć każdą etykietę”

•  Level 3 Award in Wines - kurs zaawan-
sowany „Zgłębiając świat win”

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonar-
nym (w najlepszych polskich hotelach) 
lub w wersji LIVE ONLINE.

Dzięki zróżnicowanemu zespołowi prowadzących 
o ogromnym dorobku winiarskim (wielokrotni Mi-
strzowie Polski, sędziowie konkursów i członkowie 
Zarządu Stowarzyszenia Sommelierów, konsul-
tanci, krytycy i importerzy wina) oraz merytorycz-
nej opiece Szymona Milonasa, który przez ponad 
15 lat projektował i prowadził szkolenia, nie tylko 
dzielimy się wiedzą, ale też uczymy samodzielnej 
analizy i radości z degustacji wina oraz wskazujemy 
dalsze drogi rozwoju.
Każde zajęcia, nawet te online łączą wiedzę teore-
tyczną, degustację oraz teorię i praktykę łączenia 
wina z jedzeniem.
Wszystkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy są 
dostępne w języku angielskim, natomiast zajęcia  
i degustacje prowadzone są w języku polskim.
Kursy odbywają się na terenie całej Polski i on-
line. Sprawdź dostępne terminy i miejsca kur-
sów na www.winerepublic.pl.

Wine rePublic sp.j. Milonas ul. Ochocka 1a, 02-495 
Warszawa
NIP: 118-208-62-25
Konto bankowe: mBank 83 1140 2017 0000 4502 
1294 6666

Kontakt: biuro@winerepublic.pl
Kursy WSET: wset@winerepublic.pl
Prosecco i musujące z KEG-a: 
prosecco@winerepublic.pl
Zamówienia: zamowienia@winerepublic.pl lub
pod nr tel: 668 062 972

SZKOLENIA WINIARSKIE

https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-1
https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-1
https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-1
https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-2
https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-2
https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-3
https://www.winerepublic.pl/wset/poziom-3



