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InBetween

Ze sławnej kalifornijskiej doliny Sonoma 
pochodzi Chardonnay Kistlera, należące 
do najwybitniejszych w świecie win bia-
łych. Łączy burgundzką złożoność i me-
lodię oraz owocowość dojrzałych gruszek, 
jabłek Granny Smith, pigwy i marakui. 
Do tego aromat róż, orchidei oraz wa-
nilii. Tak skomponowane wino jest do-
skonałym partnerem dla orientalnych 

Kalifornijczycy, tacy jak Robert Monda-
vi  i jego Private Selction Pinot Noir, uczą 
nas kochać ten szczep produkując łagod-
ne dla podniebienia „melodyjne” pinoty. 
Dojrzewanie w beczce łagodzi kwaso-
wość, a ekstrakcja koloru za pomocą no-
woczesnych technik intensyfikuje kolor 
i nadaje winu przyjemnych, pluszowych 
smaków. Jednak charakter odmiany pozo-
staje bez zmian – dzięki czemu dobrze do-
brane oryginalne danie takie jak japońska 
zupa miso, spowoduje przyjemne drżenie 
kubków smakowych. 

go west, young boy, 
go west

woodbridge
by robert mondavi

Producent 
Robert Mondavi 

Szczep 
Chardonnay

Cena 
49,90 zł 

Dystrybutor
Partner Center

www.wina.net.pl

Kistler sonoma 
Coast

Producent 
Kistler
Szczep 

Chardonnay
Cena 

307,50 zł 
Dystrybutor
Mielżyński

www.mielzynski.pl

robert mondavi
Private selCtion 

Pinot noir
Producent 

Robert Mondavi 
Szczep 

Pinot noir
Cena 

49,90 zł 
Dystrybutor

Partner Center
www.wina.net.pl

hess mountain 
veeder Cuvée

Producent 
Hess

Szczep 
Cabernet sauvignon

Cena 
164,00 zł

Dystrybutor
Domain Menada/

www.sommelier.com.pl

Paweł białęCKi  sommelier dobierający na 
codzień wina w azjatyckiej restauracji, której 
kuchnia ze względu na bogactwo przypraw 
i egzotykę aromatów jest wyzwaniem dla 
większości win. Dlatego szuka oryginalnych 
połączeń i intrygujących win z mało znanych 
zakątków świata. Regularnym sprawdzianem 
umiejętności są Mistrzostwa Polski 
sommelierów, na których zdobył trzecie miejsce 
w 2010 oraz drugie w 2011. Co przyniesie 2012 
pokaże czas i forma konkurentów.

stowarzyszenie sommelierów 
PolsKiCh skupia profesjonalistów 
zajmujących się doborem win 
w restauracjach i promuje kulturę picia wina. 
od 2001 prowadzi kursy profesjonalne, 
występuje jako ekspert branżowy, organizuje 
ogólnopolskie mistrzostwa sommelierskie. 
Polskie stowarzyszenie należy do światowego 
związku organizacji sommelierskich.
www.sommelierzy.pl

www.discovercaliforniawines.org

Aby poznać  
wina z Kalifornii  
warto odbyć podróż  
po tym wyjątkowym 
stanie, choćby palcem  
po mapie i z kieliszkiem  
w dłoni. 
potraw. Świetnie pasuje do ryby mahi – 
mahi marynowanej w kolendrze, której 
lekko cierpki smak zrównoważy słodkie 
aromaty wina.
W Mount Veeder swoje winnice posiada 
Hess Collection Winery, założona przez 
Donalda Hessa, znanego skądinąd ko-
lekcjonera sztuki, który posiada w swych 
zbiorach prace Magdaleny Abakanowicz. 
Produkowany tam cabernet, zwłaszcza 
Mountain Veeder Cuvee Block to pełne 
wino o bogatym aromacie porzeczek, je-
żyn i wiśni. Pasuje do niego gicz jagnięca z 
warzywami curry. Nuty kardamonu, any-
żu, cynamonu podkreślą charakter wina, 
a naturalna dla cabernet kwasowość szyb-
ko „przetnie” ten mięsno – przyprawowy 
konglomerat podnosząc walory potrawy. 
W chłodniejszych, mglistych częściach 
Doliny Napa, wspaniale udaje się szczep 
Pinot Noir. Wina te albo się kocha, albo 
nienawidzi – odmiana jest bardzo trudna 
w uprawie z powodu cienkiej skórki wino-
gron i gęstych kiści. Kolor jest blady, wino 
kwasowe, ale jeżeli pogoda sprzyjała dane-
go roku, Pinot Noir uwodzi swoim aro-
matem, którego niuansy zapachowe czę-
sto są porównywane do dobrze napisanej 
melodii. Odkrywa się je takt za taktem.  

malemen 

reComends


