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modne
WINO NA POKAZ

Argentyna kojarzy się polskim winomanom z malbekiem.

Z czym kojarzy się sam malbec? Z ciężkim, bogatym

w alkohol, aromatycznym winem smakującym słodkimi

owocami? Tego typu konotacje były jeszcze niedawno uprawnione.

Degustacja „Wines of Argentina” temu zaprzecza. Do stolicy przyje-

chało kilkudziesięciu producentów spod Andów, a malbeki, które

pokazali, wymykały się stereotypowi. Wielu winiarzy poszukuje wyżej

ttrruunnkkii
ODBYŁY SIĘ OSTATNIO W WARSZAWIE DWIE WAŻNE WYSTAWY WINIARSKIE: „HISZPANIA
NIEODKRYTA” I „WINES OF ARGENTINA”. OTO KRÓTKIE SPRAWOZDANIA Z OBU IMPREZ

Podczas wystawy win hiszpańskich pro wa dziłam de gu -

sta cję dla blo ge rów za ty tu ło wa ną „Hisz pa nia na pol skim

ryn ku”. Chcia łam po ka zać bu tel ki re pre zen tu ją ce tra dy -

cyj ne i słyn ne re gio ny, jak Rio ja, Prio rat czy Ri be ra del Du e ro, ale tak że

wi na mniej oczy wi ste, któ re osta t nio za czę ły się w Pol sce po ja wiać.

Hisz pa nia, po za chłyś nię ciu się w la tach 80. szcze pa mi mię dzy na ro do -

wy mi, dziś bar dzo dba o re wi ta li za cję swoich lo kal nych. Nie któ re z nich,

jak ver de jo, sta ły się mod ne u nas. Pi liś my jed nak tak że wi na ze szcze -

pów mniej zna nych. Na przy kład z bo ba la – Aña cal 2010 z po sia dło ści

Do mi nio de la Ve ga, z re gio nu Utiel-Re qu e na (dystr. Vi no ca mi no, 29 zł):

wi no so czy ste, eks plo du ją ce wiś nio wym owo cem i pod krę co ne pie -

przem w fi ni szu. Pi liś my Blan co 2010 (AR DI, 68 zł) – ku paż tre i xa du ry,

al ba ri ño, lou re i ro i go del lo z Co to de Go ma riz, bo de gi z gali cyj skiej ape la -

cji Ri be i ro. Piliśmy też albariño z sąsiedniej Rías Baixas – Abadia de San

Campio 2011 od Terras Gauda (Vininova, 74 zł). W obu przy pad kach

mie liś my do wód na to, że w chłod niej szych hisz pań skich re gio nach po -

wsta ją wiel kie, głę bo kie, peł ne ory gi nal ne go cha rak te ru wi na bia łe. 

Na ko niec de gu sta cji dla zabawy przeprowadziłam gło so wa nie na naj lep -

sze wi no. Wy ni ki za ska ku ją ce. Wygrało niszowe Les Paradetes 2007

z Escoda Sanahuja, znajdującej się w peryferyjnej apelacji Conca

de Barberà (Brix65, 112 zł). Dziki i nieokrzesany kupaż garnachy,

mazuelo i sumoll tinto z uprawy biodynamicznej jest robiony 

bez dodatku siarki. Wpływa to na jego niekonwencjonalny bukiet 

(mokra sierść, pieczone buraki, wiśniowy lukier). Druga była Sherry

Puerto Fino od Lustau (Mielżyński All Around Wine, 56 zł), która

w swojej słoności, rosołowości i całkowitym braku owocu wydawać

by się mogła antytezą współczesnych gustów. Fakt, była to degustacja 

dla znających się na rzeczy blogerów. Niemniej jej wyniki są znakiem, 

że ry nek w Pol sce ro bi się co raz bar dziej otwar ty. (ew)

po ło żo nych sie dlisk. Po cho dzą ce z nich wi na są świe ższe, ma ją

wyższą kwa so wość i czę sto niż szą za war tość al ko ho lu. Za tem, 

mi mo że mal bec na wystawie do mi no wał, wina były zróż ni co wa ne.

Po raz ko lej ny prze ko na liś my się, że fla go wa ar gen tyń ska od mia na

wypa da zna ko mi cie w ku pa żach z in ny mi szcze pa mi. By ła też oka zja,

aby spró bo wać bia łych win z od mia ny tor rontés. Kró le stwem te go

szcze pu jest re gion Sal ta na pół no cy kra ju, gdzie win ni ce są położone

na wysoko ści co naj mniej 1700 m n.p.m. Tor rontés da je tam bar dzo

aromatyczne, rześ kie, przy po mi na ją ce nie co musz ka ty wi na, któ re ro bią

karie rę nie tyl ko w Ar gen ty nie. 

A oto sześć win, któ re spo do ba ły mi się naj bar dziej. Bia łe: Tor rontés

2011, Cal cha qui Sal ta, Co lomé; Félix Tor rontés 2011, Ca fay a te, Félix

Lava que; Ga la III 2010, Luján de Cu yo, Lu i gi Bo sca. Czer wo ne: Fin ca

Re mo ta Mal bec 2009, Val le de Uco, Men del; Fin ca Al ta mi ra 2009,

Mendo za (La Con sul ta – Val le de Uco), Acha val Fer rer; B Crux Blend

2008, Val le de Uco, O Fo ur nier (tpb)



TEKSTY: ŁUKASZ KLESYK (łk), TOMASZ PRANGE-
-BARCZYŃSKI (tpb), EWA WIELEŻYŃSKA (ew)

ZDJĘCIA: SERWISY 
PRODUCENTÓW I ORGANIZATORÓW
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Szampan
DO ZADAŃ
SPECJALNYCH
Co praw da w „Sky fall” Ja mes Bond nie

pije szam pa na, za do wa la jąc się sin gle

maltem Ma cal la na oraz (o zgro zo!) pi wem

Heine ken, ale związ ki do mu szam pań skie -

go Bol lin ger z ca łą se rią są dłu gie i moc ne:

tru nek występuje aż w 12 fil mach. 

Aby uczcić 50. rocz ni cę po ja wie nia się

agen ta Jej Kró lew skiej Mo ści na ekra nie,

Bol lin ger wy pu ścił więc li mi to wa ną edy cję

rocznikowego La Gran de Année 2002.

Opa ko wa nie nawią zu je wzor nic twem do

tłu mi ka Walthera PPK, ulu bio nej splu wy

Bon da, i jest za o pa trzo ne w za mek szyf ro -

wy: że by do brać się do bu tel ki, trze ba 

usta wić właści wy kod (oczy wi ście 007) 

i wdusić przy cisk w kształ cie pi sto le tu. 

A po tem, rzecz jas na, wy strze lić.

Bollinger 002 for 007, Centrum Wina,

cena: 649 zł/0,75 l (łk)

ŚWIĘTO
W BUTELCE
Na Bo że  Na ro dze nie wiele do brych 

al ko ho li przebiera się w stroje świą tecz ne. 

Nieste ty, w 99% przy pad ków na opa ko wa niu

się kończy – zawartość flaszki jest 

bez zmian. Dlate go bra wa dla Bal lan ti ne’sa:

Christ mas Reser ve to mie szan ka 

stwo rzo na spe cjal nie na świę ta przez ma ster

blen de ra firmy, Sandy’ego Hys lo pa. 

Whi sky ma aro mat rodzy nek, gru szek, 

cy na mo nu i sher ry, gładką fak tu rę 

oraz roz grze wa ją cy, pi kan tny fi nisz. 

I pa su je do świą tecz nych wy pie ków! 

Ce na: 99 zł/0,7 l (łk)


