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Most Golden Gate
jest bramà do innego
Êwiata. W g∏´bi,
za sznurem pagórków
zaczyna si´ opisana
przez bitników
dzika kraina.

PODRÓŻE: KALIFORNIA

PRZYJAZNE

W pó∏nocnej
Kalifornii uda∏o si´
zachowaç urok
amerykaƒskiej
prowincji.

Z balonu doskonale
widaç ˝yciodajnà
mg∏´ p∏ynàcà znad
Zatoki San Pablo.

BEZDROŻA
TEKST: ŁUKASZ MODELSKI

Meksykaƒscy robotnicy.
Dzi´ki ich pracy mo˝na
uniknàç stosowania maszyn
niszczàcych winoroÊl.

W cz´Êci plantacji
winobranie nadal
przeprowadza
si´ r´cznie.

Znakomite wina i doskonali kucharze stale eksperymentujący
z recepturą. Kult pięknych przedmiotów i literatury. Bezludne
krajobrazy i finezyjne restauracje. Chłodna wieczorna bryza
znad Pacyfiku i gwarancja słońca przez pół roku bez przerwy.
Północna Kalifornia. Tu kocha się życie.

Winnice rywalizujà
mi´dzy sobà nie
tylko w kategorii
wino, ale tak˝e
kuchnia.

Winne ABC
W trzech dolinach powstajà setki gatunków. Jest
tu te˝ blisko 30 apelacji. Wi´kszoÊç mocniejsza,
bardziej umi´Êniona ni˝ wina znane z Europy,
bogatsza w alkohol i taniny. W ka˝dej winnicy
otwartej dla publicznoÊci mo˝liwa jest degustacja.

D

Dwaj przyjaciele w hedonistycznej podró˝y przez
winne regiony Kalifornii. Smakowanie potraw
b´dàcych fuzjà smaków kuchni europejskiej
i kulinarnej tradycji zachodniego wybrze˝a
Stanów Zjednoczonych. I wino w wielkiej
ró˝norodnoÊci szczepów uprawianych
w s∏onecznym stanie. Zw∏aszcza pinot noir,
poszukiwanie doskona∏ego pinot noir. Kilometry
winnic, ekskluzywne restauracje i goràce, ale
przyjazne s∏oƒce Kalifornii. Film Bezdro˝a kilka lat
temu zrobi∏ w Stanach furor´, a doliny Napa,
Sonoma i Carneros prze˝y∏y najazd turystów,
który trwa do dzisiaj. Si∏a Hollywood jest tak
wielka, ˝e po Bezdro˝ach wiele winnic pospiesznie
zmieni∏o charakter upraw. Tradycyjne szczepy
cabernet sauvignon i syrah w poÊpiechu
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zast´powano mniej popularnym pinot noir.
W pierwszym roku po premierze filmu wykupiono
niemal ca∏à produkcj´ tego wina. Do dziÊ butelki
pinot trudno jest znaleêç w dolinach.
Winne zag∏´bie Kalifornii to kraina, w której
zapomina si´, ˝e jesteÊmy w Stanach
Zjednoczonych. Mo˝e tylko Boston jest równie
europejski. Ale tutaj mniej jest zad´cia,
snobizmów. Owszem, zdarzajà si´ wielkie
i pretensjonalne rezydencje winiarzy. I mo˝na
spotkaç ludzi pozujàcych na w∏aÊcicieli ma∏ych
rodzinnych winnic w rzeczywistoÊci b´dàcych
prezesami wielkich korporacji, jednak wolny duch
tego stanu sprawia, ˝e przybysz czuje si´ tu jak
na wsi gdzieÊ nad Morzem Âródziemnym.
Winiarska goràczka wybuch∏a tu w latach 70.

Najstarszà i najbardziej
malowniczà cz´Êç
San Francisco mo˝na
zwiedzaç wygodnym
gokartem. ¸atwa
komunikacja i Êwietna
zabawa – poleca
autor (za kierownicà).

FOT. INTERFOTO, RICK BOLEN

Zwyczajowa cena próbowania pi´ciu do siedmiu

jak niegdyÊ goràczka z∏ota. Wszyscy gnali do dolin
Napa, Sonoma i Carneros, by zak∏adaç w∏asne
winnice. DziÊ w najwi´kszym regionie Napa jest
ich blisko 500. Jeszcze na poczàtku lat 90.
ziemia by∏a tu stosunkowo tania. M∏odzi
hodowcy wina kupowali jà po 5000 dolarów
za hektar. DziÊ nie mieÊci si´ to w g∏owie.
Od tamtego czasu cena posiad∏oÊci wzros∏a tu
kilkadziesiàtkrotnie. Tajemnica wina le˝y
jednak nie tyle w gruncie, ile w Zatoce
San Pablo, zwanej Zatokà San Francisco.
Tutaj naj∏atwiej zaobserwowaç zjawisko
dla kalifornijskiej winoroÊli bezcenne:
g´stà mg∏´ powstajàcà w wyniku ró˝nicy
temperatur (Pacyfik jest tu bardzo zimny nawet
podczas upalnego lata), która gnana wiatrem

Wielkie winnice dbajà
o utrzymanie ogrodów.
To trudne zadanie,
roÊliny wymagajà tu
sta∏ego nawadniania.

win to 10 dolarów. Choç bywajà i takie po 30. Albo
za darmo. Za 30 dolarów w wielu miejscach mo˝na
przejÊç kurs ∏àczenia win i jedzenia lub doboru win
do serów. W elementarnà wiedz´ na temat wina
mo˝na si´ w Kalifornii zaopatrzyç za darmo;
w∏aÊciciele winnic i ich pracownicy majà

p∏ynie nad doliny, osadzajàc ˝yciodajnà wilgoç
na winogronach i zatrzymujàc si´ dopiero na
zamykajàcym doliny od wschodu ∏aƒcuchu
Sierra Nevada. Bez ch∏odnej pary kalifornijskie
winnice wysch∏yby w tydzieƒ. Deszcze
koƒczà si´ tu w kwietniu. A˝ do pierwszych
dni listopada z nieba nie pada ani kropla.
Widok mostu Golden Gate spowitego o Êwicie
w ob∏ok g´stej pary jest nie tylko znanym
motywem fotografii. To symboliczne wrota dolin.
Poczàtek winnego Êwiata. Za nim otwiera si´
kraina smaku, celebry kuchni, coraz powszechniej
znanej tu sztuki ∏àczenia win i posi∏ków.
Cel wypraw smakosza i mekka sybaryty.

do turystów wielkà cierpliwoÊç. Warto spróbowaç:
* Schramsberg Reserve, rocznik oboj´tny,
* Robert Mondavi 2003 To Kalon fumé blanc,
oko∏o 65 dolarów za butelk´,
* Duckhorn 2003 Paraduxx, mieszanka zinfandela
i cabernet sauvignon, oko∏o 45 dolarów za butelk´,
* Clos du Val 2001 cabernet sauvignon, oko∏o
62 dolarów za butelk´; od paêdziernika w Polsce.
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12 ADRESÓW SYBARYTY
Piekarzy Boudin oddziela
od publicznoÊci szyba.
Mo˝na przyglàdaç si´ ich
pracy, a nawet spróbowaç
zagnieÊç ciasto samemu.

OBIEKT WESTCHNIEŃ SMAKOSZA
Budyneczek w Yountville, dziurze, w której trzecià cz´Êç spoÊród
3280 mieszkaƒców stanowià pensjonariusze wojskowego domu
weterana, jest przedmiotem marzeƒ tysi´cy Amerykanów. To jedna
z najlepszych restauracji Êwiata. W Yountville zainstalowa∏ si´ bowiem
Thomas Keller z pierwszej dziesiàtki mistrzów kuchni globu. Na stolik
w dawnym budynku pralni czeka si´ szeÊç do oÊmiu miesi´cy.
The French Laundry, Yountville, Napa, www.frenchlaundry.com

Beringer, winnica
za∏o˝ona w 1876
roku. Starannie
utrzymane wn´trza
i wypiel´gnowane
ogrody.

UCZTA BABETTE

Niepozorny ceglany
domek z poczàtku
XX wieku. I uznanie
sieci Relais & Châteaux.

Ca∏a intryga opowiadania Karen Blixen zasadza si´ na skomponowaniu
posi∏ku doskona∏ego. To nie tylko fikcja literacka. M∏ody, nieznany w Êwiecie
szef kuchni winnicy Beringer potrafi tego dokonaç naprawd´. Nawet poÊród
wyÊrubowanych standardów kalifornijskiego sybarytyzmu wra˝enia bez
porównania. W literackiej kolacji na ˝ywo mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy, miejsca
trzeba jednak rezerwowaç z du˝ym wyprzedzeniem. To byç mo˝e najlepsza
kuchnia wÊród kalifornijskich winnic. Plus pi´kna stylowa architektura
i jedna z najstarszych plantacji winoroÊli w Dolinie Napa.
Beringer vineyards, St. Helena, Napa, www.beringer.com

Po∏o˝ona wÊród winnic
pseudoklasyczna
Villa Fiore. Wymarzona
sceneria opery
mydlanej z lat 70.

DYNASTIA

WINO I KINO
NAJLEPSZY CHLEB AMERYKI
Boudin. Piekarnia z tradycjami. Za∏o˝ona w 1849 roku w San
Francisco przez francuskiego imigranta, do dziÊ piecze prawdziwy
europejski chleb. Rodzajów pieczywa jest tu kilkadziesiàt, a jego
produkcj´ widaç doskonale z ulicy przez wielkà oszklonà Êcian´.
Nad wszystkim czuwa legendarny Fernando Padilla, mistrz piekarski,
najlepszy w swoim fachu mi´dzy obu oceanami. Zas∏ynà∏, kiedy
Bill Clinton na inauguracji drugiej kadencji prezydenckiej w ramach
˝artu zaczà∏... publicznie jeÊç saksofon. Instrument by∏ z chleba,
a upiek∏ go w∏aÊnie Fernando. Prócz tego znakomite bistro (lunch
od 20 dolarów), pobliski rynek pe∏en restauracji i widok na Alcatraz.
San Francisco, Wharf, www.boudinbakery.com

FRANCUSKI SZAMPAN
Szampania nie zgadza si´ na nazw´.
A w piwnicach winnic Schramsberg
powstaje nie wino musujàce,
ale prawdziwy szampan wytwarzany
dzi´ki naturalnej fermentacji.
Tylko nie mo˝na go tak nazwaç.
To schramsbergiem amerykaƒscy
prezydenci od czasów Nixona
wznoszà toasty, a winnica, jedna
ze starszych w Kalifornii (odtworzona
w latach 60.), stosuje tradycyjnà
szampaƒskà metod´. Calistoga, Napa,

Warsztaty w CIA.
Trafiajà tu najlepsi.
Dyplom instytutu
to gwarancja
kucharskiej kariery.

S∏ynne winnice Niebaum-Coppola
w∏aÊnie zmieni∏y nazw´. Od kilku
miesi´cy zwà si´ Rubicon Estate.
Francis Ford Coppola i jego rodzina
nadal sà jednak ich w∏aÊcicielami.
To ogromna pi´kna posiad∏oÊç
s∏ynàca z wybitnego i drogiego
cabernet sauvignon. W Êrodku gratka Oscarowa szafa
dla kinomanów, filmowe muzeum w∏aÊciciela
w niewielkim
Coppoli, a w nim kultowe rekwizyty: muzeum winnicy.
kapelusz Roberta Duvalla (tego
od napalmu o Êwicie) z Czasu Apokalipsy, stare rysunki do filmów, stroje
z Draculi i Ojca chrzestnego, samochód z Cotton Club. Plus kolekcja Oscarów.
Rubicon Estate, Rutherford, St. Helena, Napa, www rubiconestate.com

WINNICE I ABAKANY

Nowoczesnà sztuk´
w winnicy Hess wystawiono
w przemys∏owym budynku
dawnej winnicy.

AKADEMIA CIA
Kalifornijskie CIA, czyli Culinary Institute of America
(Amerykaƒski Instytut Kulinarny), trenuje kucharzy
nie mniej restrykcyjnie, ni˝ w Langley szkolà szpiegów.
Budynek dawnego klasztoru, bogate piwnice i ogromna
kuchnia, w której uwijajà si´ studenci. ˚aden z nich jednak
nie jest nowicjuszem, to praktykujàcy szefowie kuchni
(a niegdyÊ tak˝e nasz Maciej Kuroƒ). Tutaj traktuje si´ ich
jak kator˝ników. To chyba dobra metoda, bo efekty nauki
zadziwiajà. W miejscowej restauracji podaje si´ to, co studenci
wyprodukujà w ramach çwiczeƒ. Ceny jednak nie sà
studenckie. Widaç, profesorowie sà o uczniach dobrego zdania.
Greystone, Napa, www.ciachef.edu, www.ciaprochef.com

TYSIĄCLETNI LAS

W Nowym Jorku sklep
Dean & Deluca
oblegajà snoby.
W Kalifornii
niespiesznie wpadajà
tu smakosze.

DELIKATESSEN
Nic bardziej nie zas∏uguje na ten tytu∏
ni˝ magazyn Dean & Deluca. Nowojorska
legenda ma fili´ w Dolinie Napa. Najlepsze
w´dliny, sery, oliw´ i wino z ca∏ego Êwiata
zgromadzono pod jednym (ogromnym)
dachem. Plus kompetentna obs∏uga
i rozsàdne ceny. Sen srebrny konesera.
St. Helena, Napa, www.deandeluca.com
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Tysiàce butelek,
ka˝da jak
w Szampanii jest
wielokrotnie
obracana r´cznie
podczas
le˝akowania.

FOT. EAST NEWS, BE&W, WOODY OCHNIO

www.schramsberg.com

Sekwoje ros∏y tu na d∏ugo,
zanim w Ameryce pojawi∏
si´ bia∏y cz∏owiek,
niewa˝ne, czy by∏ to
Kolumb, czy wikingowie.
W Armstrong Redwood
State Reserve sà drzewa
liczàce 1400 lat i wysokie
na sto metrów. Najwy˝sze
na Êwiecie. WÊród nich
szlaki piesze i rowerowe,
malownicze miejsca
przeznaczone na kemping.
Armstrong Redwood State
Reserve, Guernville,
Russian River, www.parks.co.gov

Winnica doÊç m∏oda. W latach 70.
zesz∏ego wieku za∏o˝y∏ jà szwajcarski
milioner i mecenas sztuki Donald
M. Hess. Prócz udanych
eksperymentów winiarskich
(Artezin, ciekawy cepa˝ najlepszych
kalifornijskich winogron typu
zinfandel) Hess Collection sta∏a si´
znana dzi´ki bardzo przyzwoitej
kolekcji sztuki wspó∏czesnej. WÊród
prac czo∏ówki artystów (zw∏aszcza
europejskich) znalaz∏y si´ równie˝
rzeêby Magdaleny Abakanowicz.
Hess Collection, 4411 Redwood Rd,
Napa, www.hesscollection.com
Rezerwat sekwoi
w dolinie Russian
River zajmuje ponad
300 hektarów.

Egzotyczne drewno,
kosztowna porcelana
i p∏atkowe z∏oto. Wn´trza
robià wra˝enie.

Szczyt nowobogackiego obciachu.
Pseudow∏oska rezydencja, quasi-antyczne
rzeêby, z∏ocenia i inkrustacje. W Kalifornii
ka˝dy buduje, jak chce, tak˝e paƒstwo Carano,
prawnicy z Nevady, w∏aÊciciele hoteli i kasyn.
Swój ogromny dom nazwali (oczywiÊcie) Villa
Fiore. To samo dotyczy etykiet miejscowych
butelek. Kicz projektu miesza si´ z grafomanià
w nazwach cepa˝y (mieszanek): Siena,
Trésor... Trzeba tu wpaÊç (will´ mo˝na zwiedzaç), by przez chwil´ poczuç si´,
jak na planie Dynastii. Sama winnica trzyma jednak poziom,
zw∏aszcza jeÊli chodzi o bia∏e wina (fumé blanc, chardonnay).
Ferrari-Carano, Dry Creek Rd, Healdsburg, www.ferrari-carano.com

LUKSUS I MODERNIZM
Healdsburg. Jeszcze 20 lat temu by∏a
to zapomniana dziura. DziÊ roi si´ od
wabiàcych turystów butików i doskona∏ych
restauracji. Hotel Healdsburg stanowi,
jak mówià Amerykanie, wisienk´ na torcie.
Wielkie bry∏y surowych bloków betonu
kryjà ogromne luksusowe pokoje
z pi´knymi ∏azienkami (260–790 dolarów).
Âwietny design i prawdziwa wygoda.
Hotel Healdsburg, 25 Matheson St,
Healdsburg, www.hotelhealdsburg.com

¸azienki nie
przypadkiem
sà tu szczególnie
dopracowane.
Hotel dysponuje
znakomitym
oÊrodkiem spa
z w∏asnà
kosmetycznà
manufakturà.
Na goÊci czekajà
wy∏àcznie naturalne
preparaty.

WĘGIERSKA TRADYCJA
Najstarsza winnica Kalifornii. Za∏o˝y∏
jà w latach 50. XIX wieku w´gierski
ksià˝´ Agoston Haraszthy, ∏owca
przygód i by∏y szeryf San Diego. Sto
lat póêniej, po epidemii dziesiàtkujàcej
uprawy, produkcj´ wina odbudowa∏
tu s∏ynny André Tchelistcheff. Buena
Vista opar∏a si´ nawet prohibicji;
tajemne drzwi do nielegalnych piwnic
sà dziÊ turystycznà atrakcjà.
Buena Vista, Sonoma,
Kursy sommelierskie
dla amatorów
– standardowa
oferta Buena Vista.

www.buenavistacarneros.com
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