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Dzięki współpracy California Wines Polska, Lindt oraz Taste It All, pod patronatem Magazynu Wino, przez ponad 3 mie-
siące 2018 roku, od Walentynek do końca maja br., 30 polskich restauracji miało okazję do tworzenia swoich autorskich 
przepisów na deser czekoladowy, którego smak miał najlepiej komponować się z winem zinfandel z Kalifornii. Drugim 
wyzwaniem było przygotowanie krótkiego menu kolacyjnego, składającego się z co najmniej 3 dań, w tym deseru. 
Deserowe i kolacyjne pary z winem restauracje tworzyły, wybierając zinfandele z oferty polskich importerów:

 • Hess Select Zinfandel 2015, California, Hess Selection (Sommelier-Dystrybucja)
 • Zinfandel 2013, Mendocino County, Edmeades (AMKA)
 • Beyer Ranch Zinfandel 2013, Livermore Valley-San Francisco Bay, Wente (Endorwina)
 • Mauro Americano Zinfandel Reserve 2015, Lodi, Mare Magnum (PWW)
 • Zinfandel 2014, Dry Creek Valley-Sonoma County, Rancho Zabaco (PWW) 
 • Old Vine Zinfandel 2015, Lodi, Ironstone (Wine Avenue)
 • Mega Zin 2015, California, Mare Magnum (PWW)
 • (B)old Vine Zinfandel 2013, Lodi, Brazin (Vininova)

Zestawy proponowane były klientom restauracji w cenach specjalnych, obowiązujących podczas trwania akcji. 
Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia winno-deserowe, które dla wielu gości były 
pierwszym spotkaniem smaków czekolady i czerwonego wina wytrawnego. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem klientów. Poprzedziła ją seria warsztatów z food pairingu czekolady z zinfandelem dla sommelierów z Warszawy 
(podczas Degustacji Grand Prix Magazynu Wino), Poznania (SPOT.), Trójmiasta (Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku) 
i regionu Mazur (Hotel Zamek Ryn) oraz Śląska (Restauracja Dzień i Noc w Katowicach). Jury konkursu, składające się  
z przedstawicieli Magazynu Wino oraz California Wines Polska doceniło kreatywne podejście do zadania, które za-
owocowało oryginalnymi deserami opracowanymi specjalnie na tę akcję.

Oto zwycięskie restauracje, których szefowie kuchni podzielili się z nami przepisami na swoje nowe desery:

Wino smakuje z…

California Zin & Chocolate:

Zmysłowe połączenie 
na każdą porę roku
Katarzyna Odunuga

KAMIL JELEŃ – SZEF KUCHNI LA CAMPANA, ZWYCIĘZCA KONKURSU.
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Nie od dziś wiadomo, że wino rozpala wyobraźnię i zmysły, a udana para  
z wyjątkowym daniem potrafi pozostawić niezatarty ślad w naszej kuli-
narnej pamięci. Szczególnie, kiedy para ta jest tak nieoczywista, jak ulu-
bione kalifornijskie wino Polaków: zinfandel zeswatany z gorzką czekoladą 
koneserów: Lindt.

Miejsce 1
Za oryginalny przepis, kreatywne wykorzystanie 
wina zinfandel jako składnika dania, dopasowa-
nie do wina oraz estetykę podania.

Restauracja La Campana
Kraków, ul. Kanoniczna 7,
https://lacampana.pl/

Deser czekoladowy z kawiorem z wina zinfandel, musem z białej czekolady  
i trufli, serwowany z winem Beyer Ranch Zinfandel 2013

Autor: Kamil Jeleń

Przepis:
Składniki
podstawa: chrupka (prażynka Callebaut), 50 g czekola-
dy białej, 20 g pasty orzechowej
mus: 200 g czekolady białej, 1 g trufli, 110 ml śmietany 
36%, 4 g żelatyny
polewa (glassa): 115 g glukozy, 60 g wody, 75 ml śmie-
tany 36%, 12 g żelatyny, 125 g czekolady Lindt 85%
nadzienie: 100 g dżemu żurawinowego, 200 ml wina 
zinfandel, 40 g cukru
kawior: 0,5 l wina zinfandel, 3 g agaru, 1 g goździków, 
1g cynamonu

Przygotowanie
Mus z białej czekolady:
Do 50 ml śmietany 36% dodać 200 g białej czekola-
dy, całość rozpuścić i dodać 4 g żelatyny. Mieszać do 
rozpuszczenia. Po wystygnięciu dodać lekko ubite 60 ml 
śmietany 36% + zetrzeć świeżą truflę 1g. Rozlać do poło-
wy do foremek w kształcie kuli i wstawić do zamrażarki. 
Resztę płynu odstawić.
Nadzienie.
Wino + goździki + cynamon + cukier flambirujemy 
(odparowujemy alkohol żeby zgęstniało). Po odparowa-
niu dodajemy żurawinę i blendujemy. Do zamarzniętego 
musu z białej czekolady dodajemy dżem przygotowany 
w pkt. 2 i zalewamy resztą musu z białej czekolady. 
Wstawiamy do zamrażarki na 24 h.
Polewa (glassa)
Glukoza + woda + ciemna czekolada + śmietana+ 
żelatyna rozpuszczamy, nie zagotowując, a następnie 
odstawiamy do uzyskania temperatury 33°C. Wyciąga-

my kule z foremki, nabijamy na wykałaczkę i zanurzamy 
w glassa. Po wyciągnięciu cały czas obracamy wokół osi 
do momentu zastygnięcia.
Podstawa
Czekoladę rozpuszczamy na kąpieli wodnej, dodajemy 
chrupkę i pastę orzechową. Mieszamy całość i robimy 
okrągłe podstawy, na których będziemy ustawiać kule.
Kawior
Wino z goździkami i cynamonem flambirujemy. Na 
koniec dodajemy agar. Do mocno schłodzonego oleju 
(najlepiej potrzymać go w zamrażarce) wstrzykujemy 
pojedynczymi kroplami wyżej przygotowaną substancję. 
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Miejsce 2
Za oryginalny przepis, bardzo dobre dopasowa-
nie do wina oraz wyjątkową estetykę podania.

Restauracja Venti – tre, Regent Warsaw Hotel 
Warszawa, ul. Belwederska 23,
www.regent-warsaw.com

Przepis na 5 porcji:
Składniki:
Spód orzechowy: puder migdałowy – 150 g,  
cukier – 150 g, masło – 150 g, mąka – 100 g, kakao – 3 g,  
pasta orzechowa z kawałkami orzechów różnego rodzaju 
– 100 g, sól – szczypta, proszek do pieczenia –szczypta.  
Mus czekoladowy: mleko – 100 g, 3 żółtka, cukier – 20 g,
czekolada Lindt 80% kakao – 190 g, bita śmietana – 180 g,
świeże maliny – 125 g, chili – szczypta.
Przygotowanie:
Spód orzechowy
Wszystkie składniki razem połączyć. Odstawić na  

Deser: Orzechowe crunchy, mus z ciemnej czekolady Lindt
z nutą chili, sos malinowy, serwowany z winem Hess Select Zinfandel 2015

Autor: Agnieszka Bogusz – Pastry Chef

24 godziny do lodówki. Następnie cienko rozwałkować. 
Wstawić do rozgrzanego piekarnika i piec przez 20 mi-
nut w temp. 160°C. Po wyjęciu z pieca ostudzić i pokroić 
w prostokąty 3cm x 9 cm.
Mus czekoladowy
Mleko podgrzewać do 80°C, zalać żółtka wymieszane  
z cukrem. Następnie dodać czekoladę i odstawić do 
ostygnięcia. Po ostygnięciu wymieszać z bitą śmietaną, 
wlać do silikonowych form, wrzucić maliny i przykryć 
wcześniej przygotowanym spodem. Wszystko oblać 
rozpuszczoną ciemną czekoladą.
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AGNIESZKA BOGUSZ – PASTRY CHEF REGENT WARSAW HOTEL

Miejsce 3
Za oryginalny przepis, bardzo dobre dopasowa-
nie do dwóch win oraz estetykę podania.

Restauracja Stara Wozownia, 
Hotel Pałac Mała Wieś, 
http://palacmalawies.pl/restauracja

ZBIGNIEW PALUCH – SZEF KUCHNI STARA WOZOWNIA

Fo
t.:

 x
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

x

Deser: Torcik Morato, serwowany z winami:
Mauro Americano Zinfandel Reserve 2015 oraz Mega Zin 2015

Autor: Zbigniew Paluch

Przepis:
Brownie: masło – 266,67 g, cukier – 106,67 g, czekolada 
– 200 g, jajka – 213,33 g, mąka migdałowa – 133,33 g.
Czekoladę i masło rozpuścić w kąpieli wodnej. Żółtka utrzeć 
z pierwszym cukrem , połączyć z czekoladą i masłem. Biał-
ka ubić z drugim cukrem, połączyć z masą czekoladową 
dodać mąkę migdałową. Pieczenie 18°C – 10 minut 

Ganache: czekolada Lind – 454,54 g, wino Zinfander  
– 200 g, glukoza – 95 g, śmietana – 613 g, sól maldon  
– 1 g. 
Zagotować  wino , śmietanę i glukozę . Zredukować płyn 
do połowy, połączyć z czekoladą, wylać do formy  
i ostudzić w lodówce.

Mus czekoladowy: cukier na karmel – 84,72 g, mleko 
– 138,89 g, śmietana 36% – 23,61 g, żółtko – 54,17 g, 
czekolada Lind – 250 g.
Mleko zagotować z pierwszą śmietaną połączyć z karmelem, 
zahartować żółtka gorącym płynem. Połączyć z czekoladą  

i zmiksować blenderem. Śmietanę ubić i połą-
czyć z kremem jajeczno czekoladowym. Forma 
silikonowa – składamy torcik – mus czekolado-
wy – ganache – zamykamy brawnie.

Wyróżnienia
 • Restauracja Aruana, Hotel Narvil w Serocku 
za deser czekoladowy z czekoladową ziemią i jadalnym złotem,  
autor: Łukasz Mroziński

 • Restauracja Bubbles z Warszawy  
za deser: biszkoptowe ciasto z musem czekoladowym i owocami leśnymi,  
autor: Seweryn Piechowicz

Laureci otrzymają zestawy czekoladek Lindt Mini Excellence Orange Intense dla swoich klientów. Gratulujemy 
zwycięzcom! Dziękujemy partnerom akcji: firmie Lindt, która zapewniła czekolady serii Lindt Excellence  na wszystkie 
warsztaty dla restauracji przygotowujących desery oraz jako nagrody dla zwycięzców, importerom za wina przeka-
zane na warsztaty i restauracjom za czynny udział w akcji. 

Wino smakuje z…

facebook/California Wines Polska


