2
0
2
2

wina
naturalne

Chcemy Wam pokazać wina robione
ręcznie przez ludzi, którzy kochają to,
co robią.

To wina szczere i prawdziwe - bez
dodatków i ulepszaczy. Bez makijażu.

To wina, w których ważna jest ziemia,
historia i tradycja.

To wina, które reprezentują winogrona
z których powstają, ziemię, z której
pochodzą i winiarza, który je wytwarza.

To wina, w których ingerencja człowieka
jest niewielka - to natura dyktuje efekt
końcowy.

Przed Wami nasza autorska selekcja
win naturalnych. Win, które sami pijemy
i którymi chcemy się dzielić.
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FRI U L I, WŁO C H Y
REG I O N:
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DARIO
PRINČIČ
Dario Prinčič to nazwa biodynamicznej rodzinnej winnicy
leżącej w miejscowości Oslavie, nieopodal granicy
włoskiej ze Słowenią. Powstała w 1993 i od początku
właściciel stosuje tylko naturalną uprawę winorośli oraz
niekonwencjonalną ekologiczną metodę produkcji wina.

Jest jednym z inicjatorów powstania tzw. win
pomarańczowych we Włoszech oraz jednym z członków
założycieli Vini Veri - stowarzyszenia włoskich producentów
wina naturalnego. Winnica jest gęsto obsadzona 11 hektarami
winorośli (około 7000 winorośli).

Położona jest na bardzo stromych, południowo-wschodnich
stokach, z wapienną glebą z domieszką gliny i piaskowca.
Zbiory odbywają się tylko metodą ręczną, zazwyczaj
od połowy września do połowy października. Szczepy
uprawiane w winnicy Dario Prinčič to: Tocai Friulano,
Ribolla Gialla, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Merlot
i Cabernet Sauvignon.
Roczna produkcja to 35 000 butelek z 11 hektarów winnic.
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BIANCO 				
VENEZIA GIULIA IGP

ROSSO 				
VENEZIA GIULIA IGP

JAKOT 				
VENEZIA GIULIA IGP

RIBOLLA GIALLA 			
VENEZIA GIULIA IGP

SIVI
			
VENEZIA GIULIA IGP

BIANCO TREBEZ 			
VENEZIA GIULIA IGP

Wytrawne, pomarańczowe, ziołowe,
pieczone jabłka

wytrawme, czerwone, ziemiste,
zielona papryka, owoce leśne

Wytrawne, pomarańczowe,
suszone zioła, miód gryczany

Wytrawne, pomarańczowe,
soczysta kwasowość, suszone morele

Wytrawne, pomarańczowe,
dojrzałe egzotyczne owoce, hibiskus

Wytrawne, pomarańczowe,
kandyzowane mango, suszone morele

pasta z makreli, risotto alla
milanese

kotlety mielone, harira

caponata, kimchi

grillowany łosoś, risotto z bobem

tagine z kurczaka, chili sin carne

risotto grzybowe, pieczony kurczak

Cabernet Sauvignon, Merlot

Friulano

Ribolla Gialla

Pinot Grigio

Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Pinot Grigio

Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Pinot Gris
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BRESSAN
Historia winnicy sięga aż do 1726 roku, kiedy urodził się
Giacomo Bressan, pierwszy założyciel winnic we Friuli.
Obecnie prowadzący biznes Fulvio to już 9 pokolenie
rodziny Bressanów. Razem z ojcem Nereo, żoną Jeleną
kontynuują tradycje winiarskie regionu.

Wina Bressanów odzwierciedlają swych twórców: są to
wina dobrze przemyślane, naturalne i jak mawia Fulvio
Bressan, bez kompromisów. Ich wyjątkowy charakter
wynika z poszanowania ziemi i terroir, tradycji rodzinnych
i naturalnych technik produkcji.

Na 20 hektarach rodzina Bressan produkuje rocznie około
55 000 butelek wina, z lokalnych szczepów – schiopettino,
pinot nero, pinot grigio, ribolla gialla.

Roczna produkcja to 55 000 butelek z 20 hektarów winnic.
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CARAT 				
VENEZIA GIULIA IGT

VERDUZZO 				
PINOT GRIGIO 				
VENEZIA GIULIA IGT
VENEZIA GIULIA IGT

Wytrawne, pomarańczowe,
brzoskwinie, migdały

Wytrawne, pomarańczowe, kwiaty,
jabłka, gruszki

grillowane ryby, minestrone
Friulano, Malvasia, Ribolla Gialla
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3
Wytrawne, pomarańczowe, złożone,
morele, miód gryczany

tarta z kozim serem, wędzona
makrela

ślimaki po burgundzku,
mule w sosie pomidorowym

Verduzzo

Pinot Grigio
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PINOT NERO			
VENEZIA GIULIA IGP

SCHIOPETTINO			
VENEZIA GIULIA IGP

PIGNOL				
VENEZIA GIULIA IGP

EGO				
VENEZIA GIULIA IGP

Wytrawne, taniczne, piżmo, czerwony
pieprz

Wytrawne, czerwony pieprz, maliny,
tytoń, goździki

Wytrawne, aksamitne, grzyby, kakao,
porzeczka

Wytrawne, intensywne, trufle,
runo leśne

sos boloński, pierogi z grzybami

starzone sery, boeuf bourguignon

steki, pasta alla norma

gulasz, kaszotto grzybowe

Pinot Noir

Schiopettino

Pignolo

Schiopettino, Cabernet Franc
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RADIKON

Nazwisko Radikon to punkt odniesienia dla wielu
winiarzy z całego świata. Od lat wina z tej winnicy
uznawane są za przykład najwybitniejszych win
pomarańczowych.
Historia tego miejsca rozpoczęła się w 1977
roku, kiedy charyzmatyczny Stanislao, znany
bardziej jako Stanko, przejął uprawę winorośli
po swoim ojcu w Oslavii, przy granicy włoskosłoweńskiej. Zaczynał tak jak inni w tamtych
czasach – używając chemii do ochrony swoich
winorośli. Jednak po jakimś czasie uświadomił
sobie, że to zupełnie nie jest wino, które chce
robić i radykalnie zmienił swoje podejście.
I tak w 1995 roku powrócił do metod winifikacji
praktykowanych przez swojego dziadka, stosując
7 dni maceracji wina na skórkach, aby wydobyć
więcej smaku i koloru. Stanko zdał sobie sprawę,
że przedłużony kontakt soku ze skórką sprawia,
że wina są bardziej wytrzymałe, przez co mógł
zminimalizować dodawanie związków siarki,

a w 2003 roku przestał używać jej w ogóle.
Po śmierci Stanko Radikona 12-hektarową
winnicą zarządza jego syn Saša, który od
najmłodszych lat wspólnie z dwiema siostrami
pomagał rodzicom w winnicy. Nadal skupia się
na produkcji win pomarańczowych ze szczepów
Ribolla Gialla, Tocai Friulano i Chardonnay,
dodatkowo produkując wina z czerwonych
szczepów Pignolo i Merlot. W 2010 roku
wprowadził swoją linię win – tak zwaną linię „S”.
Roczna produkcja to 35 000 butelek 			
z 12 hektarów winnic.

19

20

1

2

3

4

5

6

SIVI				
VENEZIA GIULIA IGT

SLATNIK				
VENEZIA GIULIA IGT

RS20				
VENEZIA GIULIA IGT

ROSSO PIGNOLI			
ROSSO DELLE VENEZIE IGT

MERLOT				
VENEZIA GIULIA IGT

RIBOLLA 3781			
VENEZIA GIULIA IGT

Wytrawne, pomarańczowe, pikantne,
świeże, orzechy, mandarynki

Wytrawne, pomarańczowe, intensywne,
taniczne, skórka pomarańczowa, herbata

Wytrawne, czerwone, owoce leśne,
przyprawy korzenne, kakao

Wytrawne, czerwone, eleganckie,
kwasowe, wiśnie, żurawina, kawa

Wytrawne, czerwone, intensywne,
suszone śliwki, wiśnie, tytoń, kawa

Wytrawne, pomarańczowe, głębokie,
cytrusy, krzemień, miód, imbir

tagine warzywny, harira

bouillabaisse, wędzona makrela

Pinot Grigio

Chardonnay, Tocai Friulano

pilaw jagnięcy, czerwone papryki
faszerowane ryżem
Merlot, Pignolo

starzone sery, wędzone wędliny
Pignolo

banh mi z wieprzowiną,
wegański gulasz z boczniaków

kiełbaski wieprzowe, grillowana
ośmiornica

Merlot

Ribolla Gialla

21

TO S K A NI A , WŁO C H Y
REG I O N:
22

MASSA
VECCHIA
Winnica Massa Vecchia założona w 1985 roku przez
Fabrizio Niccolainiego znajduje się w północnej części
regionu Maremma w Toskanii. Cały teren to 24 hektary
podzielone na winnice, gaje oliwne, lasy, a dodatkowo
hoduje się tu zwierzęta i produkuje rzemieślnicze sery.
Massa Vecchia butelkuje tylko 15 000 butelek rocznie
głównie ze szczepu Sangiovese, Merlot, Malvasia oraz
Vermentino. Idea jaka przyświeca winiarzom to tworzyć
wino, które jest zdrowe dla naszego organizmu i dla

naszej Ziemi. Dlatego nie używa się tu w ogóle chemii do
ochrony winorośli i nie korzysta z współczesnych rozwiązań
technologicznych – winogrona są zbierane ręcznie, zachodzi
fermentacja spontaniczna, użycie związków siarki jest
minimalne. Dokładnie w ten sam sposób są traktowane
oliwki, więc oprócz win naturalnych produkuje się tu też
naturalną oliwę.
Roczna produkcja to 15 000 butelek z 6 hektarów winnic.
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ARIENTO
TOSCANA IGT

			

Wytrawne, pomarańczowe, intensywne,
suszone morele, rumianek
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ROSATO				
TOSCANA IGT

SANGIOVESE			
TOSCANA IGT

PASSITO 375 ML				
TOSCANA IGT

Różowe, wytrawne, mineralne,
truskawki, suszone zioła

Wytrawne, czerwone, ziemiste,
żurawina, dzikie zioła

Słodkie, czerwone, karmel, miód,
powidła śliwkowe

smażone sardynki, śledź w oleju

pieczone ryby, wegańskie sushi

gulasz, briam

sery pleśniowe, tarty owocowe

Vermentino

Malvasia Nera, Merlot

Sangiovese

Aleatico

Wino ARIENTO leżakuje
w beczkach zrobionych
z drzewa kasztanowego.
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VALDOBIADDENE PROSECCO
DOCG BIO

BRICHET GLERA 				
IGT

WHITE 				
MAGNUM

Musujące, niefiltrowane, drożdżowe,
grejpfrut, morele

Musujące, kremowe, drożdżowe,
miąższ jabłkowy		

Aksamitne bąbelki, kwasowe, świeże,
migdały

aperitif, ostrygi
Glera

talerz wędlin i świeżych serów,
warzywne risotto

smażone kalmary, warzywa 		
w tempurze

Glera, Verdiso

Glera, Verdiso i inne

REG I O N: V ENE TO, WŁO C H Y

Casa Coste
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PIANE

Casa Coste Piane to mała winnica, pięknie położona
w historycznej części Prosecco, w miejscowości Santo
Stefano di Valdobbiadene. Firmę prowadzi Loris Follador,
winiarz od ponad dwudziestu lat, który lubi nazywać siebie
rolnikiem, posiadaczem ziemi, która musi być zdrowa
i żywotna. Jest autorytetem w dziedzinie agronomii, ale
także historii i poezji. Pomagają mu żona Sandra i synowie
Adelchi i Raffaele. Rodzina Follador od kilku pokoleń

zajmuje się uprawą winorośli, dlatego obecny właściciel
podąża przede wszystkim za tradycją w produkcji wina.
Praca w tej winnicy opiera się na najwyższym poszanowaniu
środowiska naturalnego, a więc ręczne zbiory, korzystanie
z autochtonicznych szczepów i dzikich drożdży oraz
całkowite odrzucenie herbicydów i nawozów chemicznych.
Roczna produkcja to 70 000 butelek z 6 hektarów winnic.

27

PIEM O N T, WŁO C H Y
REG I O N:

TRINCHERO
Trinchero to niewielka, tradycyjna winnica położona w sercu
Monferrato.Ezio Trinchero uprawia 13 hektarów głównie
starych winorośli Barbery D’Asti (niektóre krzewy mają
nawet 80 lat).
Winnica jest rodzinna i obecni właściciele są czwartym
pokoleniem rodziny Trinchero. Filozofią winiarzy jest
przede wszystkim wrażliwe podejście do winorośli

28

i wina na każdym etapie produkcji. Praktyki stosowane
w winnicy to między innymi ręczny zbiór, traktowanie roślin
naturalnymi preparatami, stosowanie naturalnych drożdży,
brak klarowania i filtracji. Oprócz Barbery, Ezio uprawia
Nebbiolo, Arneis, Malvasie di Candia oraz Freise. Wina
leżakują w dużych beczkach dębowych i kasztanowych.
Roczna produkcja to 50 000 butelek z 13ha winnic.
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TERRA DEL NOCE			
BARBERA D’ASTI DOCG

RUNCHET

NOBIUS

				
Wytrawne, czerwone, intensywne,
kwasowe, fiołki, lukrecja, jagody

				
Wytrawne, czerwone, świeże, mineralne,
owoce leśne, grzyby, przyprawy

VIGNA DEL NOCE 		
BARBERA D`ASTI

Wytrawne, czerwone, eleganckie,
długie, wędzona śliwka, lukrecja, kakao
risotto z mięsem, wegańska
moussaka
Barbera

Wytrawne, czerwone, aksamitne, owoce
leśne, lukrecja, lawenda, skóra

placek z grzybami, zrazy wołowe

moussaka, pasta alla norma

kiełbaski z grilla, chili sin carne

Freisa

Nebbiolo

Barbera d’Asti
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Château de Roquefort 40
François de Nicolay 44
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Champagne Augustin 84
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ACHILLÉE
Achillée to alzacka winnica położona w departamencie
Dolny Ren. Założona przez rodzinę Dietrich – ojca
Yves’a i synów Pierre’a i Jean’a. Pierwszy z synów
odpowiada za sprawy handlowo-administracyjne, drugi
robi wino. Winnica od 1999 jest prowadzona biologicznie
a od 2003 biodynamicznie z certyfikatem Demeter. Bracia
Dietrich uprawiają klasyczne alzackie odmiany – Rieslinga,
Pinot Noir, Sylvanera, Gewürztraminera, Auxerrois, Pinot
Blanc.

Projekt Pépin to współprace głównie z lokalnymi
winiarzami w celu pokazania dobrego i naturalnego
wina w przystępnych cenach. Winogrona są skupowane
i winifikowane przez braci Dietrich. Wszystkie skupowane
winogrona pochodzą z upraw ekologicznych. Etykiety Pépin
zaprojektował francuski rysownik Michel Tolmer.
Nazwa Achillée to po polsku krwawnik pospolity.
Roczna produkcja to 100 000 butelek z 20ha winnic.
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PÉPIN BLANC				PÉPIN ORANGE				PÉPIN ROUGE				
VIN DE FRANCE
VIN DE FRANCE
VIN DE FRANCE
Wytrawne, białe, słone, cytrusowe,
brzoskwinie, mirableki, orzechy laskowe

36

Wytrawne, pomarańczowe, świeże,
jabłka, szarlotka, cynamon

Wytrawne, czerwone, świeże, soczyste,
wiśnie, gałka muszkatołowa, cynamon

ostrygi, sashimi

aperitif, risotto z owocami morza

tagine jagnięcy, moussaka wegańska

Chardonnay, Pinot Gris

Grenache Blanc

Grenache, Carignan, Cinsault, Syrah
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38

69.00 zł

5

64.00 zł

6

78.00 zł

7

97.00 zł

ACHILLÉE			
PÉTILLANT NATUREL

ALSACE				
ALSACE AOC

GEWÜRZTRAMINER VIF		
ALSACE AOC

PINOT NOIR LIBRE			
ALSACE AOC

Wytrawne, musujące, kwasowe, jabłko,
limonka, mięta

Wytrawne, białe, słone, morele,
brzoswkinie, nugat, biały pieprz

Wytrawne, białe, kwasowe, aromatyczne,
róże, ananas, liczi, przyprawy korzenne

Wytrawne, czerwone, soczyste, poziomki,
rabarbar, porzeczka, runo leśne.

fritto misto, solone chipsy

pad thai, zupa Tom Yum

wegańskie curry, risotto truflowe

Gaspacho, risotto alla milanese

Sylvaner, Pinot Gris

Riesling, Sylvaner, Gewürztraminer,
Pinots Blanc, Auxerrois-Gris-Noir,
Muscats, Chasselas

Gewürztraminer Vif

Pinot Noir
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CHÂTEAU de

ROQUEFORT

Château de Roquefort jest położone w apelacji Côtes
de Provence, między masywem Saint-Baume a Parkiem
Narodowym Calanques. Historia posiadłości ma bogatą
przeszłość rolniczą, a między innymi była związana z produkcją
jedwabników.

1/3 winorośli ma ponad 40 lat, a pozostałe pomiędzy 15
a 40. W 2012 roku grad zniszczył 100% zbiorów Raimonda.
Z pomocą pospieszyli sądziedzi i zaoferowali mu części swoich
zbiorów. Tak powstało specjalne cuvée z owoców ofiarowanych
z Prowansji i Doliny Rodanu.

W tym naturalnym, dzikim i śródziemnomorskim środowisku
Raimond de Villeneuve postanowił skorzystać z dogodnego
klimatu i terrorir i założył winnicę. Uprawia 30 hektarów
winorośli na skraju Bandol w swoistym naturalnym amfiteatrze
z gliny i wapienia. To zapewnia roślinom unikatowy mikroklimat.

Winnica od 2006 jest ekologiczna oraz biodynamiczna, stosuje
niską zawartość siarczynów oraz praktykuje ręczny zbiór
winogron i naturalną fermentację.
Roczna produkcja to 150 000 butelek z 25 hektarów winnic.

41

1

2

3

4

5

6

PETIT SALÉ			
PAYS DES BOUCHES DU RHÔNE IGP

LES GENÊTS 			
CÔTES DE PROVENCE AOP

LE BON VIVANT			
CÔTES DE PROVENCE AOP

CORAIL ROSÉ			
CÔTES DE PROVENCE AOP

GUEULE DE LOUP			
PAYS DES BOUCHES DU RHÔNE IGP

LES MÛRES			
CÔTES DE PROVENCE AOP

Wytrawne, białe, krzemienne, słone,
limonka

Wytrawne, białe, mineralne, ziołowe,
cytrusy

Wytrawne, różowe, lekkie, soczyste,
owocowe

Wytrawne, różowe, grejpfrut, biały
pieprz

Wytrawne, czerwone, pikantne, świeże,
wiśnie

Wytrawne, czerwone, mięsiste,
pieprzne, śliwka

aperitif, świeże warzywa skropione

aperitif, surowe owoce morza

sałatki owocowe, sashimi

oliwą z oliwek

Vermentino

Grenache Noir, Syrah, Cinsault,
Carignan, Mourvèdre, Clairette,
Vermentino

Vermentino

42

sałatka z kozim serem i rukolą,
makaron z krewetkami

gulasz z cieciorki, grillowany
kurczak

Grenache Noir, Syrah, Cinsault,
Carignan, Mourvèdre, Clairette

Grenache, Cinsault, Cabernet

ratatouille, leczo
Grenache Noir, Syrah, Carignan,
Cinsault
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FRANÇOIS de
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NICOLAY
François de Nicolay to syn właścicieli posiadłości Chandon
de Briailles. Po kilku latach życia w Paryżu postanowił
wrócić w rodzinne strony i zająć się winem. W winnicy
Chandon de Briailles enologiem jest jego siostra natomiast
winnica François de Nicolay to jego projekt. Posiadając
ogromną wiedzę, wsparcie rodziny i wieloletnie tradycje
winiarskie stworzył projekt, którego ideą jest tworzenie
jak najprawdziwszych win. Wina bazują na skupowanych

winogronach (pod warunkiem, że są ekologiczne lub
biodynamiczne). Po starannej selekcji owoców, wina
fermentują i dojrzewają w piwnicach w Savigny Les Beaune
– bez pompowania, filtracji, nadmiernego siarkowania,
butelkowane specjalną metodą.
Roczna produkcja to 30 000 butelek ze skupowanych
winogron.
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OBJECTIF BULLES			
BOURGOGNE AOP

CHARDOC 				
PINOSHEIM				
BOURGOGNE AOP
VIN DE FRANCE

Wytrawne, musujące, świeże, lekkie,
brzoskwinie, morele

Wytrawne, białe, niefiltrowane,
mineralne, brzoskwinie, cytrusy

aperitif, ostrygi

tacosy z krewetkami, tabbouleh

Aligoté

Chardonnay

3
Wytrawne, czerwone, świeże, kwasowe,
żurawina, poziomki
carpaccio wołowe, sashimi
z tuńczyka
Pinot Noir
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BEAUJOLAIS CUVÉE LES BEAUX JOURS
BEAUJOLAIS-VILLAGES AOP

CHABLIS VILLAGES			
CHABLIS AOC

Wytrawne, czerwone, 		
glou-glou, maliny, wiśnie

Wytrawne, białe, mineralne, pigwa,
miód, pieczone jabłka

CÔTE DE BEAUNE 			
LA GRANDE CHÂTELAINE 		
CÔTE DE BEAUNE AOC

stek z tuńczyka, nuggetsy
z kalafiora
Gamay
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ciasteczka krabowe, sashimi
Chardonnay

Wytrawne, białe, kremowe,
słone, mineralne, szałwia, cytrusy
potrawka z królika, 		
ryby w maślanych sosach
Chardonnay

7

8

RULLY LES MAIZIERS			
RULLY AOC

CÔTE D’AUXERRE			
BOURGOGNE AOP

Wytrawne, białe, krzemienne, słone,
cytrusy, krzemień

Wytrawne, czerwone, aromatyczne,
truskawki, żurawiny, wiśnie

krewetki z czosnkiem, 		
ryby grillowane

carpaccio wołowe, sashimi
z tuńczyka

Chardonnay

Pinot Noir

49

B U RG U ND I A , FR A N C JA
REG I O N:
50

CHANDON
de BRIAILLES
Historyczna posiadłość Chandon de Briailles została
założona w 1834 roku i nieprzerwanie od tego roku należy
do tej samej rodziny – Hrabiego i Hrabiny Aymard- Claude
de Nicolay. Od 2001 roku posiadłością zarządzają ich dzieci
– Claude i François. Już na początku lat osiemdziesiątych
zaprzestano używania herbicydów i pestycydów
w winnicach, od 1998 roku są certyfikowane, a od 2005
roku biodynamiczne. Winnice posiadłości położone
w gminach Savigny-Lès-Beaune, Pernand-Vergelesses
i Aloxe-Corton, liczą obecnie 14 hektarów.

Pracują na niej oprócz ludzi 4 konie. W winnicy korzysta
się z produktów pochodzenia roślinnego oraz z mleka,
które miesza się z wodą i opryskuje winorośle, chroniąc
je przed chorobami. Siarki do winifikacji używa się tu
w minimalnych ilościach, a w najlepszych latach zupełnie się
z niej rezygnuje. Do fermentacji używane są tylko lokalne
drożdże. Winnica Chandon de Briailles to wyznacznik win
naturalnych najwyższej jakości.
Roczna produkcja to 50 000 butelek z 14 hektarów winnic.
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ÎLE DES VERGELESSES BLANC		
PERNAND VERGELESSES AOC

LES VERGELESSES			
PERNAND VERGELESSES 1ER CRU AOC

LES LAVIERS			
SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU AOC

ÎLE DES VERGELESSES ROUGE		
PERNAND VERGELESSES AOC

CORTON GRAND CRU			
CORTON GRAND CRU AOC

LES BRESSANDES CORTON GRAND CRU
CORTON BRESSANDES GRAND CRU AOC

Wytrawne, białe, aksamitne, oleiste,
gruszki, cytryny, białe kwiaty

Wytrawne, czerwone, świeże,
mineralne, truskawki, poziomki, wiśnie

Wytrawne, czerwone, delikatne,
kwasowe, wędzone, wiśnie, fiołki

Wytrawne, czerwone, głębokie,
teksturalne, kwiatowe, jagody, śliwki

Wytrawne, białe, skoncentrowane,
oleiste, długie, miód, brzoskwinie

Wytrawne, czerwone, bogate, zrównoważone, hummus, piżmo, runo leśne.

smażone przegrzebki, vitello
tonnato

pierś z kaczki w sosie
żurawinowym, pasta alla norma

Chardonnay

Pinot Noir

gulasz wołowy, pieczone bataty

kebab jagnięcy, chili sin carne

Pinot Noir

Pinot Noir

kurczak pieczony, kalafior z bułką
tartą
Chardonnay

pieczona gęś, buraki z kozim serem
Pinot Noir
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VIGNES
du MAYNES
Początki winnicy Vignes du Maynes sięgają aż do 910 roku,
kiedy ta nazwa pierwszy raz pojawiła się w dokumentach
zapisanych przez burgundzkich mnichów. Obecny właściciel
- Julien Guillot, chwali się, że przez wszystkie wieki
i dekady, w winnicach nie używano żadnych preparatów
chemicznych. Od 1952 roku teren należy do jego rodziny.
Julien po prostu kontynuował naturalne praktyki rolnicze
dołączając pierwsze zabiegi rolnictwa biodynamicznego -

wielowymiarowe podejście do winnicy, stosowanie się do
cyklu pór roku w celu pielęgnowania ziemi, użycie obornika
i preparatów ziołowych w celach ochronnych. Cała winnica
Vignes du Maynes to 8 hektarów. Próbując win od Juliena
– Pinot Noir, Chardonnay czy Gamay, czuć jak duży wysiłek
został włożony w pielęgnację winorośli i ich terroir.
Wina charakteryzują się głębią, czystością i elegancją.
Roczna produkcja to 35 000 butelek z 8 hektarów winnic.
55

1

56

2

3

4

5

6

MEGAMIX				
MÂCON VILLAGE BLANC		
VIN DE FRANCE
MÂCON VILLAGE BLANC AOC

ARAGONITE			
MÂCON-CRUZILLE AOC

LES CRAYS			
BOURGOGNE AOC

CUVÉE AUGUSTE			
BOURGOGNE AOC

MANGANITE			
MÂCON-CRUZILLE AOC

Wytrawne, czerwone, świeże, glou-glou,
maliny, żurawina, truskawki

Wytrawne, białe, mineralne,
zbalansowane, miód, białe kwiaty

Wytrawne, czerwone, jedwabiste,
herbaciane, malina, pomarańcza

Wytrawne, czerwone, mineralne,
świeże, jeżyny, runo leśne, fiołki

Wytrawne, czerwone, soczyste,
owocowe, truskawki, poziomki, wiśnie

Wytrawne, białe, oleiste, mineralne,
migdały, białe kwiaty, wiciokrzew

przystawki, wędliny, sery

coq au vin, małże św. Jakuba

risotto truflowe, aperitif

piersi z kaczki, leczo

stek z tuńczyka, ratatouille

kuchnia azjatycka, dania grzybowe

Pinot Noir, Chardonnay, Gamay

Chardonnay

Chardonnay

Pinot Noir

Pinot Noir

Gamay
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LA MAISON
ROMANE
Właściciel winnicy Oronce de Beler swoją przygodę
z produkcją wina rozpoczął w 2004 roku, tuż po
wyprowadzce z Paryża. Zaintrygowany burgundzkim
pinot noir, osiadł w Vosne-Romanée, gdzie zdobywał
doświadczenie w kilku niewielkich winnicach.

Rok później de Beler kupił pierwsze winogrona i od samego
początku winifikował wszystkie swoje roczniki w ten sam
sposób: z możliwie najmniejszą ingerencją i ilością siarki,

z poszanowaniem owoców i terroir. W 2017 roku La Maison
Romane przeniosło się do Nuits-Saint-Georges.
Oronce de Beler udowadnia, że lata doświadczeń i praktyki
przynoszą efekty w postaci wybitnych win. Dziś jest już
rozpoznawalną personą Burgundii.
Roczna produkcja to 20 000 butelek ze skupowanych winogron.
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HAUTES-CÔTES DE NUITS BLANC
HAUTES-CÔTES DE NUITS AOC

CHÂTEAU DE BERZÉ 			
AOC MÂCON

BOURGOGNE ROUGE 			
BOURGOGNE AOC

Wytrawne, białe, oleiste, maślane,
chleb, gruszka

Wytrawne, czerwone, czerwone owoce,
skóra, zioła

Wytrawne, czerwone, lekkie, poziomki,
truskawki

krewetki smażone na maśle,
chleb z masłem

kozi ser, pasztety
warzywne		

wędzone wędliny i sery, tatar
z tuńczyka

Chardonnay

Gamay

Pinot Noir
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HAUTES CÔTES DE NUITS ROUGE
HAUTES-CÔTES DE NUITS AOC

MARSANNAY „LONGEROIES”		
MARSANNAY AOC

GEVREY-CHAMBERTIN „JUSTICE”
GEVREY-CHAMBERTIN AOC

Wytrawne, czerwone, eleganckie,
pieprzne, truskawki

Wytrawne, czerwone, eleganckie,
owocowe, jeżyny, maliny

Wytrawne, czerwone, balsamiczne,
ziołowe, wiśnie

kurczak teriyaki, ratatouille

ragout, pieczony łosoś

gołąbki, risotto pomidorowe

Pinot Noir

Pinot Noir

Pinot Noir

„ Nie próbuję robić najlepszych win
na świecie. Interesuje mnie, żeby
moje wina wywoływały emocje.”
Oronce de Beler

62

63

REG I O N:

B E AU J O L A I S, FR A N C JA

CHÂTEAU
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CAMBON
Château Cambon została przejęta w 1995 roku przez Marcel
Lapierre’a i Jean Claude Chanudet’a. Wówczas w Beaujolais
było tylko 9 hektarów winorośli.
Obecnie winnicą zarządza Marie Lapierre, wdowa po
Marcelu Lapierre. Uprawia 18,5ha winnic – w Brouilly i
Beaujolais. Winnica jest organiczna, właściciele używają

tylko naturalnych preparatów do traktowania winorośli.
Winifikacja odbywa się z minimalnym dodaniem dwutlenku
siarki, ręczny zbiór winogron i leżakowanie wina w dużych,
starych dębowych beczkach - to jedne z zasad które stosuje
Marie. Średni wiek winorośli to 80 lat.
Roczna produkcja to 100 000 butelek z 18,5ha winnic.
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BEAUJOLAIS BLANC			
BEAUJOLAIS AOC

BEAUJOLAIS ROUGE		
BEAUJOLAIS AOC

CUVÉE DU CHAT				
VIN DE FRANCE

BROUILLY			
BROUILLY AOC

Wytrawne, białe, mineralne, gruszki,
jabłka, białe śliwki, zielona herbata

Wytrawne, czerwone, soczyste, wiśnia,
czarna porzeczka, truskawka

Wytrawne, czerwone, lekkie, soczyste,
jegody, jeżyny, róża

Wytrawne, czerwone, ziemiste,
jedwabiste, wiśnie, żurawina

59.90 zł

pieczony indyk, quiche lorraine

Dim Sum z krewetkami, Coq au vin

makaron bolognese, miękkie sery

Chardonnay

Gamay

Gamay

4
makaron cacio e pepe, 		
satay z kurczaka
Gamay

REG I O N: L A N GW ED O C JA- ROUSSILLON, FR A N C JA
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VIGNOBLE
REVEILLE

Vignoble Réveille to winnica założona przez France
Crispeels, Belgijkę która tu odnalazła swoją życiową
pasję. Uprawia 11 hektarów w sercu Roussillon
– pomiędzy Pirenejami a Morzem Śródziemnym.
Vignoble Reveille perfekcyjnie wpisuje się w idee
przyświecające tworzeniu win naturalnych - nie
dodaje się do niego siarczynów ani innych związków
chemicznych, a w winnicy kultywuje się zdrowy
i zróżnicowany ekosystem.

Réveille oznacza po francusku „przebudzenie”,
nazwa nawiązuje do rosnącego ruchu naturalnego
wina w Roussillon. France uprawia wina ze
szczepów Carignan, Syrah, Grenache. Każdy
rocznik z jej winnicy jest oryginalny, staranny
i ze śródziemnomorskim charakterem.
Roczna produkcja to 35 000 butelek 			
z 11 hektarów winnic.

W związku z niedostatkiem wody, mocno kwasowymi
glebami i wpływem Tramontany (chłodnego
wiatru północnego) powstają tu świeże, żywe
i zbalansowane wina.
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TOUS DES OISEAUX			
CÔTES CATALANES IGP

POINTE ROUGE			
CÔTES DU ROUSSILLON AOP

ULTRA VIOLET			
CÔTES DU ROUSSILLON AOP

Wytrawne, czerwone, świeże, soczyste,
maliny, wiśnie, czerwony pieprz

Wytrawne, czerwone, rześkie, chrupkie,
wiśnie, czereśnie, ziemistość

Wytrawne, czerwone, intensywne,
jeżyny, czarne czereśnie, wędzonka

tacos z dorszem, tatar z tuńczyka

chinkali z mięsem, wege burgery

Carignan

Carignan, Grenache

karkówka z grilla, warzywne
szaszłyki
Syrah
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DOMAINE du

72

TRAPADIS
Dziadkowie dzisiejszego właściciela byli dziećmi winiarzy.
Kiedy pobrali się w 1942 roku, połączyli swoje pola i tak
narodziła się Domaine du Trapadis. Nazwa Trapadis
pochodzi od słowa „Trapalas”, co w języku prowansalskim
oznacza „jaskinię”. W 1990 roku, obecny właściciel 16-letni Helen Durand zabutelkował swoje pierwsze wino
i rozpoczął edukację enologiczną. Od 1996 roku oficjalnie
sam prowadzi winnicę, czyli 32 hektary – 24 w apalacji
Rasteau, 3,5 w apelacji Cairanne i kilka hektarów w Roaix.
Średni wiek winorośli to 35 lat, ale niektóre nasadzenia są
stuletnie. Głównie uprawiane winorośle to Grenache Rouge

i Blanc, Mourvèdre i Carignan. Gleby są głównie gliniaste
i wapienne. W piwnicy Helen stosuje niskointerwencyjne
podejście, spontaniczną fermentację, leżakowanie
w cementowych kadziach na osadzie, bez filtracji, niewielką
ilością siarki. Dodatkowo Helen posługuje się muzykoterapią
jako metodą walki z chorobą pnia winorośli (GTD). 		
Od 2010 roku winnica posiada certyfikat biologiczny
oraz biodynamiczny.
Roczna produkcja to 80 000 butelek z 32 hektarów winnic.
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LA P’TITE CÔTE BLANC		
CÔTES DU RHÔNE AOP

LA P’TITE CÔTE ROUGE 		
CÔTES DU RHÔNE AOP

L’ESPRIT 				
VIN DE FRANCE

LES PERRIÈRES			
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOP

LES ADRÈS			
RASTEAU AOP

Wytrawne, białe, magnolie, cytrusy,
gruszka

Wytrawne, czerwone, świeże, śliwki,
suszone zioła

Wytrawne, czerwone, lekkie, świeże,
jeżyny, porzeczki, zioła.

Wytrawne, czerwone, ziemiste,
porzeczki, czarne oliwki

Wytrawne, czerwone, intensywne,
mineralne, zioła, porzeczka

stek z tuńczyka, grillowane papryki
Grenache Blanc
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pieczony kalafior z tahiną,
pieczony kurczak

spaghetti bolognese, mule w sosie
pomidorowym

Grenache Noir

Grenache Noir

kotlet de volaille

boeuf bourguignon, starzone sery

Grenache Noir, Cinsault, Syrah

Grenache Noir, Carignan,
Mourvedre

75

REG I O N:

D O L IN A LOA RY, FR A N C JA

AGNÈS I XAVIER
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AMIRAULT
Winnica Xaviera i Agnes Amirault położona w Saint-Nicolasde-Bourgueil w Dolinie Loary to 92-hektarowa winnica,
którą ta rodzina uprawia od 180 lat. Octave Amirault,
prapradziadek Xaviera, nabył nieruchomość w latach 30 XIX
wieku. Winnica była jednym z pierwszych budynków we wsi
i służyła jako ratusz i szkoła.

Rodzina Amirault wytwarza wina biodynamicznie, pielęgnuje
glebę, winorośl, używa kompostu, winogrona zbiera ręcznie.
Winnice są w 100% ekologiczne od 2008 roku, a od 2011
posiadają biodynamiczny certyfikat Demeter. Główne
odmiany winnicy to Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
a z białych winorośli Chenin Blanc i Chardonnay.
Roczna produkcja to 55 000 butelek z 20 hektarów winnic.
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CRÉMANT LES QUARTERONS		
CRÉMANT DE LOIRE AOC

LES QUARTERONS			
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL AOC

LES GRAVILICES			
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL AOC

LES VIEILLES VIGNES			
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL AOC

LE VAU RENOU			
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL AOC

Wytrawne, musujące, mineralne,
białe kwiaty, miód

Wytrawne, czerwone, świeże, śliwki,
suszone zioła

Wytrawne, czerwone, czarna
porzeczka, zielona papryka, skóra

Wytrawne, czerwone, ziemiste,
porzeczki, powidła śliwkowe

Wytrawne, czerwone, intensywne,
konfitura, tytoń, wędzonka

prażone, solone migdały, słone
przekąski, aperitif

pieczony kalafior z tahiną, pieczony
kurczak

Chenin Blanc, Chardonnay,
Cabernet Franc

Cabernet Franc

łosoś z grilla, kurczak piri-piri

kotlet schabowy, chili sin carne

Cabernet Franc

Cabernet Franc

gyros z jagnięciny, potrawka
z czarnej soczewicy
Grenache Noir, Carignan,
Mourvèdre
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CHAMPAGNE 							
LAURENT

BENARD

Rodzina Bénard posiada winnice w Szampanii od 1878 roku
a od 1934 roku, w Mareuil-sur-Aÿ, produkują szampana.

Laurent Bénard powstała w 2009 roku. Wizją i ideą winiarza
jest tworzenie win najczystszych i najbardziej autentycznych.

Obecny właściciel – Laurent Bénard - to 3 pokolenie, przejął
posiadłość w 1991.

Od 2020 roku wspólnie z ojcem winnicę prowadzi jego syn,
Charles Bénard.

Od samego początku zaczął odchodzić od konwencjonalnych
i masowych metod uprawy winorośli, zauważając brak
równowagi w środowisku i w butelce. Marka Champagne

Ulpa cus as ex eum ipsunto eaquibu stiatur ad quam,
veligendant.
Busdam arum ute vitium veni od que cum aut et prate vel idi
qui doluptas mil mintibus atector poriorro eiusam, sus quam
explibus et estem fuga. Et et faceperio. Quam adipsandi del
et illuptatque dolupta taturit omnit, totaspe rspiciur? Qui
officabor santemporro omnistium qui dolestisse prent.
Aborepe ditiamus etur, si re vellaborem unt et aut autaqui
dolorporem dolupta tiandi ra quodipsam, eum ipsam, etur?
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repuditis in earciatur, que ventur sequassequas
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LE CLE DES SEPT ARPENTS		
CHAMPAGNE PREMIER CRU AOC

VENDANGE BLANC DE NOIRS
CHAMPAGNE PREMIER CRU AOC

VIBRATIS 		
CHAMPAGNE PREMIER CRU AOC

Wytrawne, białe, mineralne, świeże,
cytrusy, brzoskwinie, drożdże

Wytrawne, musujące, białe, drożdżowe,
mineralne, miód, jabłka

Wytrawne, białe, eleganckie, kremowe,
egzotyczne owoce, toffi

ostrygi, sashimi

satay z kurczaka, wegańskie sushi

ser stilton, kiełbaski cielęce

75% Pinot Noir, 15% Chardonnay,
10% Pinot Meunier

60% Pinot Meunier, 40% Pinot Noir

45% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier,
15% Chardonnay
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CHAMPAGNE

AUGUSTIN
Champagne Augustin to rodzinne tradycje od dziewięciu
pokoleń. Obecnie Domaine Augustin jest zarządzana przez
Marca Augustina i jego żonę Emmanuelle oraz ich dwóch
synów. Winnice położone są w Avenay-Val-d’Or na zboczu
nad słynnym Mareuil-sur-Aÿ. Uprawia się tu Chardonnay
i Pinot Noir aczkolwiek większość szampanów to czyste
Pinot Noir.

Marc, odpowiedzialny za tworzenie win stworzył filozofię
zwaną coeurviculture, która oznacza podążanie za sercem
i zwracanie uwagi na naturę. Szampany które tu powstają,
są nazywane na cześć żywiołów – Terre(Ziemia), Powietrze
(L’Air) czy Ogień (Feu). Praca i wysiłek rodziny Augustin daje
się poznać w niesamowitej elegancji i czystości szampanów,
które produkują.

Od 2012 winnica jest ekologiczna a od 2013 –
biodynamiczna.
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CUVÉE FEU		
CHAMPAGNE PREMIERE CRU AOC

CUVÉE AIR		
CHAMPAGNE PREMIER CRU AOC

CUVÉE SANS SOUFRE		
CHAMPAGNE AOC

Wytrawne, białe, świeże, aksamitne,
karmel, brioszka, jabłka, nektarynki

Wytrawne, białe, kwasowe, słone,
cytryny, nektarynki, rumianek, tost

Wytrawne, białe, mineralne, utlenione,
słone, morele, rumianek

aperitif, białe ryby z grilla

foie gras, grilowane langustynki

starzone sery, dzikie ptactwo

Pinot Noir

Pinot Noir, Chardonnay

Chardonnay
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HISZPANIA
Els Vinyerons 90
Amós Bañeres 94
Microbio 98
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ELS
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VINYERONS
Els Vinyerons to wspólne przedsięwzięcie dwóch przyjaciół
Amósa Bañeresa i Alexa Ruiz w Penedès w Katalonii. Amós
jest byłym farmaceutą, który zmęczony swoją pracą od
2011 roku zaczął produkować wino naturalne pod swoim
nazwiskiem. Dołączył do Alexa, winiarza, który z dużym
doświadczeniem nabytym w rodzinnej winnicy postanowił
stworzyć nowy projekt. Filozofią obu linii jest produkcja

wina naturalnego, prostego i prawdziwego, z lokalnych
odmian z Penedès, przystępnego cenowo i łatwego
w odbiorze dla wszystkich. Wina Els Vinyerons mają
katalońskie nazwy, każda z nich oznacza owada, który
zamieszkuje ich winnice – Pragadeu to modliszka, Lluerna to
robaczek swiętojański, a Saltamarti – konik polny.
Roczna produkcja to 100 000 butelek z 35 hektarów winnic.
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PRAGADEU			
CAVA DO

LLUERNA				
SALTAMARTI			
PENEDÈS DO
PENEDÈS DO

Wytrawne, białe, musujące, świeże,
mineralne, cytrusy, drożdże

Wytrawne, białe, świeże, cytrusy,
brzoskwinie, wanilia

aperitif, sushi

bouillabaisse, paella

Xarel-lo

Xarel-lo

3
Wytrawne, czerwone, soczyste,
owocowe, korzenne, śliwka, malina
makarony z mięsem, steki wołowe,
cielęcina
Tempranillo
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REGION: K ATALONIA, HISZPANIA

AMÓS

94

BAÑERES
Amós Bañeres wspólnie ze swoim przyjacielem Alexem
Ruizem prowadzą projekty winiarskie w Penedès
w Katalonii. Amós jest byłym farmaceutą, który zmęczony
swoją pracą, od 2011 roku zaczął produkować wino
naturalne pod swoim nazwiskiem.
Dołączył do Alexa, winiarza, który z dużym doświadczeniem
nabytym w rodzinnej winnicy postanowił stworzyć nowy
projekt.

Filozofią obu linii jest produkcja wina naturalnego, prostego
i prawdziwego, z lokalnych odmian z Penedès, przystępnego
cenowo i łatwego w odbiorze dla wszystkich.
Amós Bañeresa, oprócz winnicy w Katalonii i uprawiania
Macabeu i Xarello, ma winnicę na Teneryfie gdzie uprawia
lokalny szczep Listan Prieto.
Roczna produkcja to 100 000 butelek z 35 hektarów winnic.
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HEY!				
PENEDÈS DO

MISSATGE EN UNA AMPOLLA		
PENEDÈS DO

VINYA OCULTA				
PENEDÈS DO

Wytrawne, pomarańczowe, mineralne,
drożdżowe, jabłka, gruszki.

Wytrawne, pomarańczowe, dzikie,
limonka, wanilia, oregano

Wytrawne, pomarańczowe, intensywne,
miód gryczany, morele, orzechy włoskie

risotto grzybowe, owoce morza
w tempurze
Macabeu, Xarel-lo
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bouillabaisse, paella

baba ghanoush, risotto dyniowe

Macabeo

Xarel Lo
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K AST YLIA I LEON, HISZPANIA
REGION:
98

MICROBIO
Witamy w niezależnej republice Verdejo zarządzanej przez
prezydenta Ismaela Gonzalo! Ismael to piąte pokolenie
winiarzy z Nievy w Segowii w regionie Kastylia i Leon.

początku bazuje na kalendarzu biodynamicznym. Winnice
uprawiane są bez żadnej chemii, a wina robione z minimalną
interwencją winiarza.

Główną odmianą uprawianą w tym miejscu jest Verdejo –
niektóre winorośle mają ponad 270 lat a samego Ismaela
nazywa się „magikiem Verdejo”.

Oprócz szerokiej i zróżnicowanej gamy win z Verdejo,
MicroBio produkuje niewielkie ilości czerwonych win
z Garnachy i Rufete.

Winnica położona jest na wysokości 800-900m n.p.m.
na glebach piaszczystych, gliniastych i łupkowych.
MicroBio Wines zostało założone w 1998 i od samego

Ismael mówi że jego wina to czysty, sfermentowany sok
winogronowy bez jakiejkolwiek ingerencji.
Roczna produkcja to 60 000 butelek z 28 hektarów winnic.
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NIEVA YORK			
VINO DE ESPANA

RACK					
MICROBIO VERDEJO			
VINO DE ESPANA
VINO DE ESPANA

RESPUBLICA VERDEJO			
VINO DE ESPANA

Wytrawne, musujące, soczyste,
brzoskwinie, nektarynki.

Wytrawne, białe, świeże, pikantne, imbir, Wytrawne, białe, świeże, słonawe,
kombucha, limonka.
brzoskwinie, herbata

Wytrawne , białe, oleiste, aksamitne,
cytrusy, gruszki, miód

tapas, okonomiyaki, sushi

kimchi, pad thai

lobster roll, tacos z kurczakiem

tatar z tuńczyka, grillowany kurczak

Verdejo

Verdejo

Verdejo

Verdejo
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PORTUGALIA
Niepoort Nat Cool 104

102

103

REGION: BAIRRADA, DÃO PORTUGALIA
104

NIEPOORT
NAT COOL
Daniel Niepoort należy do szóstego pokolenia domu
Niepoort, którego początki sięgają 1842 roku. W wieku
28 lat został głównym enologiem w rodzinnej winnicy,
dołączając do swojego ojca Dirka.
Doświadczenie w branży winiarskiej zdobywał na całym
świecie pracując w winnicach w RPA czy Niemczech. Jego
pierwszy projekt Fio Wines w Mozeli do dziś prowadzi jego
brat – Marco. Dla Daniela najważniejsze jest żeby wino było
„bardzo proste, ale jednocześnie bardzo skomplikowane”.

Według niego ważna jest historia ludzi, którzy robią
wino. Jeżeli robią to z miłością i pasją – poczujemy to na
podniebieniu.
Projekt Nat Cool zrzesza winiarzy z całego świata.
Wszystkim przyświeca ta sama idea – robić wina naturalne,
przyjemne, lekkie i nieskomplikowane, zawsze w litrowych
butelkach, żeby dłużej się nimi cieszyć.
Roczna produkcja to 290 000 butelek.
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DRINK ME NAT COOL BRANCO
VINHO VERDE DOC

DRINK ME NAT COOL BAIRRADA

DRINK ME NAT COOL DÃO
Wytrawne, czerwone, różnorodne,
świeże, kwasowe, jeżyny, jagody

VOYEUR (MULATO) 		
TINTO DOURO DOC

TRUDY

Wytrawne, czerwone, świeże,
truskawki, rabarbar, pieprz

DRINK ME NAT COOL NAVARRA 		
NAVARRA
Wytrawne, czerwone, świeże, lekkie,
wiśnie, porzeczki, żurawina

Wytrawne, czerwone, lekkie, ziemiste,
kwasowe, wiśnie, żurawina

Wytrawne, białe, nieskomplikowane,
lekkie, orzechowe, słone, cytrusy
smażone sardynki, petiscos
Azal, Arinto, Avesso, Trajadura,
Loureiro
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lekkie przystawki, wędliny, świeże
sery

przystawki - wędliny, świeże sery,
kiszonki

Baga

Jaen, Tinta Pinheira, Alfrocheiro,
Baga and Touriga Nacional

jak mówi producent - to wino
pasuje do wszystkiego
Garnacha

Słodkie, wzmacniane, czerwone,
zrównoważone, śliwki w czekoladzie,
wiśnie

spaghetti bolognese, bigos

sery pleśniowe, tarty owocowe

Tinta Amarela, Rufete, Malvasia,
Touriga Franca, Tinta Roriz

Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta
Amarela, Sousão,Tinta Roriz i inne
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GRECJA
Sclavos 110
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109

REG I O N: K EFA LO NI A , G REC JA

SCLAVOS
Rodzina Sclavos ma swoje korzenie w greckiej Kefalonii największej z wysp położonych na Morzu Jońskim. Lata
temu część rodziny wyemigrowała do dzisiejszej Odessy,
gdzie handlowali pszenicą oraz założyli winnicę. W 1919
podczas rosyjskiej rewolucji, Evriviadis, prapradziadek
wrócił do ojczystej Kefalonii. Tam zasadził pierwsze krzewy
Mavrodaphne i Vostilidi, które pozostały do dziś. Dzisiaj,
dwa pokolenia później, winnica Sclavos jest biodynamiczna,
skrzętnie prowadzona przez Spirosa, potomka Evriviadisa.
Wszystkie winnice spełniają te same kryteria: stare
winorośle, spontaniczna fermentacja, dzikie drożdże,
brak filtracji i symboliczne użycie siarki. Winorośle nie
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są nawadniane i korzystają z unikalnego, wapiennego
terroir regionu. Głównym celem winnicy jest produkcja
wina związanego z terroir Kefalonii, z jej fauną, florą
i mikroklimatem, by tworzyć różnorodne wina naturalne.
Sama wyspa Kefalonia słynie z wyśmienitych win. Znane
są tu między innymi takie szczepy jak robola, muscat czy
mavrodaphne. Najpopularniejszą kefalońską odmianą
winogron jest zdecydowanie biały szczep robola, która daje
wina o nieco kwiatowym aromacie, jednocześnie świeże
i rześkie z cytrusową nutą.
Roczna produkcja to 120 000 butelek z 14 hektarów winnic.
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ALCHYMISTE			
EPITRAPEZIOS INOS VDT

VINO DI SASSO			
ROBOLA OF KEFALONIA PDO

ALCHYMISTE ROSE			
SLOPES OF ENOS PGI

VOSTILIDI ORANGE			
EPITRAPEZIOS INOS VDT

ORGION				
SLOPES OF ENOS PGI

MONAMBELES			
SLOPES OF ENOS PGI

Wytrawne, białe, kwasowe, mineralne,
orzechy, cytryny, nektarynki

Wytrawne, białe, rześkie, mineralne,
zbalansowane, grejpfrut, mandarynka

Wytrawne, różowe, słono-mineralne,
wiśnie, truskawki, skórka pomarańczy

Wytrawne, pomarańczowe,
płatki róży, fiołki, brzoskwinie

Wytrawne, czerwone, aksamitne,
śliwka, kakao, cynamon, kawa

Wytrawne, czerwone, intensywne,
wędzone, jagody, śliwki, tytoń

tzatziki, sałatki z fetą i oliwkami

dolmades, ryby z grilla

Roditis, Muscat, Moschatela,
Tsaousi, Vostilidi, Zakhyntino

Robola of Kefalonia

sałatka arbuz z fetą, grillowany
łosoś
Mavrodafne, Moschatela

hummus, kofty jagnięce

moussaka, grillowane bakłażany

Bostilidi

Mavrodafne

pieczone mięso, potrawka
z boczniaków
Mavrodafne
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NIEMCY
Fio Wines Niepoort Mozela 116
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M OZEL A , NIEM CY
REG I O N:
116

FIO WINES
NIEPOORT MOZELA
Nazwa „Fio” oznacza „nić” po portugalsku. A Fio Wines to
wspólne przedsięwzięcie dwóch rodzin – niemieckiej Ketten
i portugalskiej Niepoort.
Dirk Niepoort i jego synowie Daniel i Marco szukali winnicy
w Mozeli. Kiedy poznali Phillipa Kettena z Lothar Kettern
w Piesport okazało się że mają zbieżną i spójną wizję
tego, czym mogą być wina z tego niemieckiego regionu.
Tak powstało FIO Wines, czyli klasyczne mozelskie białe
wina produkowane w wolniejszym stylu, bez herbicydów,

pestycydów i nawozów chemicznych. Na winnicy pomiędzy
winoroślami pasą się owce i to one walczą z chwastami.
W piwnicy wina są fermentowane w dużych beczkach, bez
związków siarki, bez pośpiechu i z ogromną starannością.
„Chcemy degustować i wypuszczać wina, kiedy są
gotowe, a nie wcześniej” – mówi Marco Niepoort, jeden
z odpowiedzialnych za mozelski projekt.
Roczna produkcja to 75 000 butelek z 16 hektarów winnic.
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FABELHAFT			
MOSEL QUALITÄTSWEIN

RÄTZELHAFT 			
MOSEL QUALITÄTSWEIN

GLOU GLOU			
MOSEL QUALITÄTSWEIN

TEPPO				
MOSEL QUALITÄTSWEIN

PIU PIU 				
MOSEL QUALITÄTSWEIN

PIU PIU ROSÉ			
MOSEL QUALITÄTSWEIN

Wytrawne, białe, świeże, lekkie, zielone
jabłko, gruszka

Wytrawne, białe, świeże, żywe,
kwasowe, limonka, grejpfrut

Wytrawne, pomarańczowe,
brzoskwinie, pomarańcza, drożdże

Wytrawne, białe, zrównoważone,
jabłka, gruszki, białe brzoskwinie

Wytrawne, musujące, drożdżowe,
kwasowe, zielone jabłko, limonka

Wytrawne, różowe, musujące,
drożdżowe, owoce leśne

kurczak w sosie cytrynowym, curry
z cieciorki
Riesling
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wegańskie sushi, biała pizza
Riesling

ośmiornica po galicyjsku,
żółte curry z tofu
Müller-Thurgau, Weißburgunder

bao z krewetkami, pad thai
Riesling

przekąski z sosem chimichurri,
aperitif

kiełbaska z ogniska, grillowane
warzywa

Riesling

Pinot Noir
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POLSKA
Winnica Jakubów 122
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D O L N Y Ś L Ą S K, P O L S K A
REG I O N:

WINNICA
JAKUBÓW

Winnica Jakubów leży w północnej części
województwa dolnośląskiego w środkowej
części Wzgórz Dalkowskich. Starannie wybrane
stanowisko, klimat południowo-zachodniej Polski
oraz mikroklimat rejonu Wzgórz Dalkowskich
zapewniają idealne warunki dojrzewania owoców
a gliniasto-piaszczysta gleba gwarantuje
dostarczenie owocom potrzebnej ilości składników
mineralnych i wody. Odpowiednio dojrzałe
owoce zbierane są ręcznie. Pierwsze krzewy
winorośli zasadzono na terenie winnicy jesienią
2002 roku. Ideą gospodarstwa jest uprawa
winorośli z minimalnym zastosowaniem chemii.
Stosowanie tylko niezbędnych zabiegów dla
utrzymania zdrowotności winnicy oraz nawozów
organicznych naturalnego pochodzenia przejawia
się wysoką zdrowotnością owoców i czystością
chemiczną wina. Wina produkowane są metodami
tradycyjnymi, bez dodatku wody i cukru.
Roczna produkcja to 13 000 butelek 			
z 4,5 hektara winnic.
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HIBERNAL H3

YACOBUS ORANGE

ZWEIGELT

SOLARIS 50 CL

Wytrawne, białe, świeże, agrest, jabłka,
limonka

Wytrawne, pomarańczowe, ziołowe,
pigwa, rozmaryn, herbata

Wytrawne, czerwone, rześkie, pikantne,
wiśnie, czereśnie,maliny

Słodkie, białe, gruszki w syropie,
brzoskwinia, agrest

chłodnik z ogórków, szparagi 		
z jajkiem i sosem holenderskim
Hibernal
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placek z grzybami, zrazy wołowe

moussaka, pasta alla norma

Hibernal, Solaris, Traminer, Riesling

Zewigelt

creme brulee, sernik ze słonym
karmelem
Solaris
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SŁOWENIA
Marko Fon 128

126
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K A RS, S ŁOWENI A
REG I O N:

MARKO
FON
Marko Fon posiada 4 hektary winorośli w słoweńskim
regionie Kras (Carso). W winnicy, którą założył w 1989 roku,
uprawia trzy lokalne szczepy: Malvasię, Vitovską i Terano.
Zrezygnował ze stosowania chemii na rzecz naturalnych
środków. Przykłada ogromną wagę do terroir w swoich
winach, dlatego rezygnuje z maceracji, beczek czy
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leżakowania w amforach. Jego wina są czystym
odzwierciedleniem jakości winogron oraz mineralnej ziemi
(skalista ziemia wapienna tzw. Kras). Wina od Marko Fona
charakteryzują się krystaliczną czystością, mineralnością
i świeżością.
Roczna produkcja to 9 000 butelek z 4 hektarów winnic.
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MALVASIA				
VITOVSKA				
CARSO DOC
CARSO DOC
Wytrawne, białe, krystaliczne,
dojrzałe cytryny, kwiaty, świeże zioła

130

Wytrawne, białe, mineralne,
brzoskwinie, mango, zioła

anchois, solone migdały,
słone przekąski

smażone sardynki, gulasze rybne,
słone tarty

Malvasia Istriana

Vitovska
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RPA
Alheit 134
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W ES T ERN C A PE, RPA
REG I O N:
134

ALHEIT
Winnica Alheit została założona w 2010 roku przez małżeństwo
- Chrisa i Suzaan Alheit, którzy zapragnęli tworzyć wina, które
mogłyby jednoznacznie świadczyć o miejscu ich pochodzenia,
czyli Western Cape. Zakochani w starych winnicach rozpoczęli
projekt, który odzwierciedla autentyczność, prostotę i czystość
tego terenu. Romantyzm tego projektu podkreśla sposób
produkcji win - winogrona zbierane są ręcznie, a Chris i Suzaan
całkowicie odrzucili składniki takie jak drożdże, enzymy i siarkę
przed fermentacją. Używane są wyłącznie stare beczki, a wino
nie jest klarowane.

Jak sami mówią - odrzucili wszelką manipulację i tę zasadę
uważają za najważniejszą, podkreślając przy tym znaczenie
ziemi, na której wzrastają owoce a nie ingerencję winiarza.
Obecnie winnica rozpościera się na trzech parcelach - Broom
Ridge, Rustenhof i Waterkloof. Każda z tych ziem rodzi
niezwykłe owoce, z których produkowane są wina szczepu
Chenin Blanc, Sémillon, Chardonnay czy Roussanne.
Roczna produkcja to 60 000 butelek z 44 hektarów winnic.

135

136

1

2

3

HEREAFTER HERE			
WESTERN CAPE

HEMERLAND VINE 			
WESTERN CAPE

CARTOLOGY 			
WESTERN CAPE

Wytrawne, białe, sok gruszkowy, białe
kwiaty, cytrusy

Wytrawne, białe, orzeźwiające, mango,
gruszka

Wytrawne, białe, lekkie, słonawe,
kandyzowane cytryny, miód

smażone owoce morza, słone tarty

coq au vin, łosoś w cytrynach

lobster roll, pieczone ryby

Chenin Blanc

Chardonnay, Roussanne, Chenin,
Verdelho, Muscat

Chenin Blanc, Sémillon
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NAUTICAL DAWN			
WESTERN CAPE

BROOM RIDGE 			
WESTERN CAPE

MONUMENT 			
WESTERN CAPE

HUILKRANS			
WESTERN CAPE

MAGNETIC NORTH 			
WESTERN CAPE

Wytrawne, białe, soczyste, brzoskwinia,
morela, miód akacjowy

Wytrawne, białe, kwiatowe, pikantne,
czarny bez, limonka

Wytrawne, białe, aksamitne, eleganckie,
białe kwiaty, wosk, mandarynki

Wytrawme, białe, kremowe, słone,
jabłka, rooibos

Wytrawne, białe, świeże, drożdżowe,
cytryny, kumkwaty

paella valenciana, smażone
kalmary
Chenin Blanc
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surf ‚n’ turf, świeże sery

owoce morza

Chenin Blanc

Sémillon

smażone przegrzebki, wytrawne
tarty
Chenin Blanc

grillowane warzywa, owoce morza
Chenin Blanc
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Zdjęcia butelek mają charakter poglądowy.

Vininova Sp. z o.o. — ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 811 78 47 — vini@vininova.pl — www.vininova.pl

