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POWABNA IRLANDZKA

WHISKEY

Aby dowiedzieć się więcej o whiskey,  zadzwoń 535 577 577  albo wejdź na stronę www.domwina.pl

MOLLY MALONE PREMIUM IRISH WHISKEY
Cena klubowa: 208,50 zł
Cena detaliczna: 234,50 zł
0,7 l / Kod: IMM01
Punkty klubowe: 42



T o, że kuchnia Izraela potrafi oszołomić, 
nie jest specjalnym odkryciem. 
Niewielki, dość zamożny, a przy tym 

bardzo nowoczesny kraj umieszczony w sam raz 
w geograficznym epicentrum najwspanialszych 
kulinarnych wpływów, między Bałkanami, Arabią 
i Afryką, skazany jest na sukces, przynajmniej 
tam, gdzie mierzymy go z pomocą naszych 
kubków smakowych. Zabieramy więc Państwa 
tym razem w podróż po Izraelu, w której 
wyjątkowo nie samo wino, ale wino połączone 
z miejscową kuchnią, będzie motywem 
przewodnim. A jeszcze dokładniej jeden zupełnie 
niezwykły jej składnik, tak obcy wciąż jeszcze 
kulturze Zachodu: liść winnej latorośli. O tym, 
że izraelscy kucharze potrafią wyczarować z jego 
pomocą prawdziwe cuda, przekonają się Państwo 
na kolejnych stronach. To nic, że na świeże 
liście winorośli przyjdzie nam w Polsce jeszcze 
kilka miesięcy poczekać – kiedy wreszcie się 
pojawią, będziemy odpowiednio przygotowani 
i wyposażeni w dojrzałe, gotowe do picia wina ze 
Wzgórz Golan.

Smacznego,
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CIEPŁE
POŁUDNIE

FRANCJI

Polecamy zestaw 12 win z Langwedocji-Roussillon:

2 × MARSANNE SAUVIGNON BLANC (FOF01) 

1 × GRENACHE SYRAH (FOF02) 

 3 × CHARDONNAY (FOF03) 

4 x MERLOT (FOF06) 

2 × CABERNET SAUVIGNON (FOF07)

ZESTAW
12-BUTELKOWY

Kod zestawu: Z121SOUTHOFFRANCE

Punkty klubowe: 68

Cena zestawu:  

339zł

Aby dowiedzieć się więcej o winach: zadzwoń 535 577 577 
albo wejdź na stronę www.domwina.pl 
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LIŚĆ WINNEJ 
LATOROŚLI

SMAK WSCHODNIEGO ŚRÓDZIEMNOMORZA

PRZEPISY



6

Zestaw miesiąca | Izrael | marzec 

Klubowa cena zestawu: 335 zł
Kod zestawu: Z121MAR

Punkty klubowe: 67

Aby dowiedzieć się więcej o winach: zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl 

85
PKT.

CZAS WINA

Mount Hermon 
Indigo 2020

Golan Heights Winery
 Galilea

 cabernet sauvignon, syrah
 15–17°C
% 14%
 pizza, sery twarde, 

wołowina
  Świeże i młode czerwone 

wino wytrawne z Izraela 
uwodzące aromatami 
dojrzałych śliwek i jagód 
wzbogaconymi o nuty 
przypraw i kakao. W ustach 
przyjemne i smakowite. 
Podawać do soczystych 
hamburgerów, pizzy, musaki.

Kod wina: I Z Y 3 7

Golan Cabernet 
Sauvignon 2019

Golan Heights Winery 
 Galilea

 cabernet sauvignon 
 16–18°C
% 14,5%
 grillowane żeberka jagnięce, 

grzybowe risotto
  Rześkie, lekkie wino 

o wyraźnych aromatach 
malin, śliwek i morwy 
przemieszanych z nutami 
tytoniowymi i ziołowymi 
z niewielką domieszką dębu. 
Usta o średniej budowie, 
przyjemnej kwasowości oraz 
długim, czystym, owocowym 
posmaku.

Kod wina: I Z Y 3 3

Golan Merlot 2018

Golan Heights Winery 
 Galilea

 merlot
 16–18°C
% 14,5%
 grillowane żeberka, 

hamburgery, lasagne
  Soczysty merlot 

o intensywnym nosie pełnym 
aromatów jagód, ziół 
i przypraw wzbogaconych 
o nuty dębowe. W ustach 
przyjemnie owocowe, 
o dobrej strukturze i krągłych 
taninach. W kuchni 
uniwersalne – dobrze 
sprawdzi się zarówno jako 
towarzysz lasagne z serem 
czy soczystych hamburgerów, 
jak i żeberek w sosie 
barbecue.

Kod wina: I Z Y 3 4

Gamla Sauvignon 
Blanc 2020

Golan Heights Winery
 Galilea

 sauvignon blanc
 7–10°C
% 13,5%
 ryby, risotto, drób
  Intensywne aromaty gujawy, 

limonki, owocu pasji 
i brzoskwini wzbogacone 
o nuty białych kwiatów 
i świeżo skoszonej trawy. Usta 
o średniej budowie, żywe 
i odświeżające, o przyjemnie 
długim posmaku. Polecane 
do grillowanych ryb z sosem 
na bazie limonki, risotto 
z pesto i zielonym groszkiem, 
szaszłyków z kurczaka 
przyprawionych ziołami.

Kod wina: I Z Y 2 4

Mount Hermon 
Moscato 2019

Golan Heights Winery
 Galilea

 muscat blanc, muscat canelli
 6–8°C
% 6%
 desery, owoce, digestif
  Lekkie wino deserowe 

o bogatym bukiecie 
złożonym z aromatów 
ananasów, brzoskwiń, 
mandarynek i cytryn 
przemieszanych z nutami 
kapryfolium, jaśminu 
i przypraw. W ustach 
smakowite, o subtelnej 
pienistości i przyjemnej 
słodyczy. Podawać do 
deseru zabaglione, brzoskwiń 
zapiekanych pod kruszonką 
lub solo.

Kod wina: I Z Y 3 6

85
PKT.

CZAS WINA

86
PKT.

CZAS WINA

85,5
PKT.

CZAS WINA 85
PKT.

CZAS WINA

Mount Hermon 
Magenta 2020

Golan Heights Winery, Izrael 
 Galilea

 syrah, tempranillo, tinta cao, 
touriga nacional

 16–18 C
% 14%
 pieczone i gotowane 

warzywa, drób 
  Ciekawy blend 

z portugalskimi akcentami. 
Świeże, rześkie wino. 
Dominują aromaty 
czerwonych owoców 
(żurawina i rumiane jabłka) 
i kwiatów. W ustach soczyste 
wiśnie i truskawki. Doskonałe 
do pieczonego lub 
wędzonego drobiu czy ostro 
przyprawionego makaronu 
z warzywami z dużą ilością 
parmezanu.

Kod wina: I Z Y 7 7

86
PKT.

CZAS WINA

ENERGIA KOLORU
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LIŚĆ WINNEJ LATOROŚLI
SMAK WSCHODNIEGO ŚRÓDZIEMNOMORZA

Między sierpniem a końcem października na Wzgórzach Golan trwa zbiór smakowitych owoców 

winorośli, z których w pobliskiej winiarni powstają obsypywane medalami wina. Wina, które rozsławiły Izrael 

w szerokim świecie. Trudno uwierzyć, że z niepozornego winogrona, maleńkiego owocu winnej latorośli, 

powstaje produkt o tak potężnej wartości dodanej. Ów paradoks dostrzegali już starożytni, wierząc, że wino 

ma w sobie coś z boskiej natury.

We wschodnim basenie Morza Śródziemnego, tam gdzie znajduje się Golan Heights Winery, wino 

produkowane jest od tysięcy lat. W czasach starożytnych był to region, który dziś porównalibyśmy z Francją 

czy Włochami, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i jakość wina. Tu właśnie narodziło się wino, któremu Grecy 

i Rzymianie jako pierwsi nadali doskonały kształt, a żydzi i chrześcijanie chętnie wzięli pod dalszą opiekę. 

Dzisiejsze kraje Wschodniego Śródziemnomorza wciąż pokryte są winnicami, choć niewiele z nich może się 

równać z tymi na Wzgórzach Golan, od samego początku obsadzanymi winoroślą zdolną rodzić owoce 

na najwyższej jakości wina. Wiele winnic daje winogrona przeznaczone do jedzenia, inne – szczególnie te 

na terenie dzisiejszej Turcji – owoce przeznaczone na rodzynki. W Izraelu z kolei produkuje się duże ilości 

naturalnego soku z winogron. Rolnicy w Palestynie wykorzystują winogrona do wytwarzania słodkiego syropu 

zwanego dibs. W Libanie z białego wina otrzymuje się arak – destylat aromatyzowany anyżkiem, podobny 

do raki lub ouzo znanych z sąsiednich krajów Śródziemnomorza. Wszystkie te narody wykorzystują owoce 

winorośli zgodnie ze swoją tradycją, ku praktycznemu i ekonomicznemu pożytkowi.

Zimą, gdy nadchodzi czas przycinania, winorośl dostarcza rolnikom także użytecznych produktów ubocznych. 

Drewno pozostałe po tej operacji znakomicie przydaje się miłośnikom dobrej kuchni. Można je bowiem 

umiejętnie wykorzystać podczas grillowania lub wędzenia wołowiny, jagnięciny lub ryb. Zdrewniała winorośl 

osiąga bardzo wysoką temperaturę i wytwarza odpowiednie aromaty. Grillowanie to sport narodowy 

Izraelczyków, zaś użycie zdrewniałych łoz winnych wynosi je na szczyty artyzmu. 

Także liście stanowią niezwykle ważną i atrakcyjną część winorośli. Same w sobie stanowią ozdobną 

dekorację, a tworząc wysokie pergole zapewniają przyjemne ocienione schronienie przed słońcem. Chronią 

przed ostrym wschodniośródziemnomorskim słońcem także same winogrona, kiedy zaś światła jest zbyt mało, 

usuwa się ich nadmiar odsłaniając owoce. Na tym między innymi polega fachowa pielęgnacja winorośli – 

bez niej, szczególnie w gorącym klimacie basenu Morza Śródziemnego, nie udałoby się stworzyć wielkich 

win.
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Liście winorośli to także rodzaj produktu ubocznego. Gdy je ostrożnie zrywać wiosną i latem, nadadzą 

się świetnie w kuchni do wszelkich potraw wymagających zawijania i rolowania. Wiele tutejszych 

przydomowych winnic i dzikich winorośli tradycyjnie znajdowało się pod opieką kobiet, które prócz 

wytwarzania samego wina, chętnie używały liści winnej latorośli do przygotowywania potraw dziś już na stałe 

związanych z tradycją regionu. Najsłynniejszą z nich jest grecka dolma, czyli rodzaj śródziemnomorskiego 

gołąbka z nadzieniem z ryżu, mięsa, świeżych ziół i przypraw. Dolmy są smaczne i pożywne, i choć zwykle 

kojarzą się nam z Grecją, stanowią ważny element kuchni tureckiej, cypryjskiej, libańskiej, palestyńskiej, 

druzyjskiej i izraelskiej.

Liście winorośli pełnią w tych daniach tę samą rolę, co nasza kapusta, sałata czy szpinak. Zbierane są 

dopiero wówczas, gdy osiągną pełny rozmiar (mniej więcej taki jak ludzka dłoń) wciąż pozostając cienkimi 

i delikatnymi. Pełnią rolę „opakowania” dla nadzienia, przejmując przy tym jego aromaty i soki. Mają 

lekko kwaśny, cytrusowy smak i przyjemną, chrupką teksturę. Są to potrawy sezonowe, ale można je także 

doskonale konserwować. 

Izraelscy szefowie kuchni w ostatnich latach podbijają świat z pomocą nowej, kreatywnej wersji kuchni 

Śródziemnomorza. Kuchnia Izraela stanowi mieszankę wpływów Wschodniego Śródziemnomorza, Bliskiego 

Wschodu oraz północnej Afryki – znajdziemy w niej wszystkie zwyczaje i smaki tych części świata. W nich 

wszystkich powszechnie stosuje się liście winogron – dania oparte na nadziewanych liściach symbolizują 

dzisiaj kuchnię Wschodniego Śródziemnomorza. 

Winiarnia Golan Heights zorganizowała festiwal winnego liścia, na który zaproszeni zostali najsłynniejsi 

szefowie kuchni. Ich zadaniem było wymyślenie dań, w których – w ten, czy inny sposób – kluczową rolę 

odgrywałyby liście winnej latorośli. Efekty okazały się pomysłowe, kuszące i smakowite! Najsłynniejszy 

z izraelskich miksologów stworzył nawet specjalny koktajl na bazie liści winogron. Przepisy, które znajdą 

Państwo na kolejnych stronach, to hołd oddany kulinarnej wszechstronności tego produktu, kreatywności 

izraelskich szefów kuchni oraz po prostu kuchni Wschodniego Śródziemnomorza. 
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Zestaw konesera | Izrael | marzec 

Klubowa cena zestawu: 469 zł
Kod zestawu: Z121KONMAR

Punkty klubowe: 94

Aby dowiedzieć się więcej o winach: zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl 

87,5
PKT.

CZAS WINA

89
PKT.

CZAS WINA

87,5
PKT.

CZAS WINA

88
PKT.

CZAS WINA

Gamla Tempranillo 
2017

Golan Heights Winery     
 Galilea 

 tempranillo 
 16–18°C
% 14,5%

 12 miesięcy, dąb francuski      
 do 2024 roku

 pieczeń wołowa, kotleciki 
jagnięce, sery

  Intensywny bukiet złożony 
z aromatów dojrzałych 
truskawek, wiśni i morwy 
przemieszanych z nutami kakao, 
herbaty, kwiatów i przypraw. 
W ustach eleganckie 
i wyważone, przyjemnie 
taniczne, o dobrej strukturze 
i długim zakończeniu.

Kod wina: I Z Y 7 5

Gamla Cabernet 
Sauvignon / Merlot 2018

Golan Heights Winery 
 Galilea       

 cabernet sauvignon, merlot
 16–18°C
% 14,5%

 12 miesięcy, dąb francuski i amerykański   
 do 2022 roku

 grillowane kotleciki jagnięce, panini 
z serem, wegetariańskie burgery 
z grzybami i soczewicą 

  Fantastyczny bukiet złożony z mocnych 
aromatów malin, czereśni i śliwek, 
którym towarzyszy nuta skórki 
pomarańczowej, ziemi i przypraw. Na 
podniebieniu średnia budowa, dobra 
kwasowość i owocowy smak doskonale 
korespondujący z wyczuwanymi w nosie 
aromatami wina.

Kod wina: I Z Y 7 3

Yarden Petit Verdot 
2016

Golan Heights Winery 
 Galilea       

 petit verdot
 16–18°C
% 14,5%

 18 miesięcy, dąb francuski
 do 2023 roku

 wołowina, jagnięcinia, sery 
twarde 

  Zachęcające aromaty 
czerwonych i czarnych 
owoców z nutami anyżu, 
kwiatów i świeżych ziół. 
Ciemnopurpurowe wino 
o dobrej strukturze, typowy 
przedstawiciel odmiany 
charakteryzujący się 
skoncentrowanym smakiem. 
Podawać do grillowanych 
żeberek, gulaszu jagnięcego, 
dojrzewających serów.

Kod wina: I Z Y 6 0

Yarden 
Gewurztraminer 
2019

Golan Heights Winery     
 Galilea 

 gewurztraminer 
 8–10°C
% 14,5%

 do 2022 roku
 kurczak po tajsku, biała 

pizza z mozzarellą i bazylią, 
grillowane kotleciki cielęce lub 
jako aperitif

  Niezwykle aromatyczne 
półwytrawne wino czarujące 
egzotycznym zapachem 
przywodzącym na myśl mango, 
marakuję, morele, brzoskwinie 
i liczi, a także przyprawy 
i kwiaty. Na podniebieniu 
krągłe i smakowite, o subtelnej, 
przyjemnej słodyczy pięknie 
zrównoważonej rześką 
kwasowością, wyczuwalną 
także w długiej końcówce.

Kod wina: I Z Y 14

Gamla Red Blend 2017

Golan Heights Winery 
 Galilea

 cabernet sauvignon (74%), merlot (15%), cabernet 
franc (5%), malbec (4%), petit verdot (2%)

 16–18 C
% 14,5%

 12 miesięcy beczka francuska
 do 2027

 pieczyste, dziczyzna 
  Bordoski blend z owoców dojrzewających zarówno 

na Wzgórzach Golan jak i na jedynej działce 
producenta w Górnej Galilei. Aromaty dojrzałych 
owoców wiśni i śliwek świetnie współgrają z nutami 
przypraw i tytoniu, a także skórki pomarańczy 
i ziół. Bogate, cieliste z mocno skoncentrowaną 
owocowością na podniebieniu. Sprawdzi się 
w parze z pieczoną wołowiną czy duszoną 
jagnięciną z rozmarynem.

Kod wina: I Z Y 7 8

87,5
PKT.

CZAS WINA

ŚWIATOWCY 
NA SALONACH 
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RÓŻE WINNEGO KRZEWU

PIKANTNE CIASTO Z WINNYM LIŚCIEM 

Szef kuchni: Avivit Priel Avichai, restauracja Ouzeria, Tel Awiw

POTRAWA

Według tego przepisu liście winorośli gotujemy przez półtorej godziny, dzięki czemu staną się odpowiednio 

miękkie i będziemy je mogli wkomponować w porcje pieczonego ciasta. W porównaniu z liśćmi na 

przykład szpinaku, które przy długim smażeniu rozpadają się i niemal znikają z patelni, liść winorośli zawsze 

pozostanie soczysty i nadzwyczajnie wyrazisty w smaku. 

POLECANE WINO

Nasze ciasto jada się z rozmaitymi śródziemnomorskimi dipami, można je zatem swobodnie zestawiać 

z równie długą listą win. Najlepiej jednak będzie smakowało z rześkimi białymi winami, takimi jak Gamla 

Riesling, Mount Hermon White czy Yarden Pinot Gris, szczególnie jeśli będziemy je spożywać z takimi 

dodatkami jak tzatziki czy taramasalata.
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SKŁADNIKI  
na dwa ciasta w foremkach o średnicy 24 cm

Ciasto:
• 400 g mąki

• 100 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej

• 10 g suszonych drożdży

• 30 g cukru

• 10 g soli

• 3 jajka

• 1 filiżanka kefiru lub maślanki

• Dodatkowo: jajko i oliwa do pędzlowania ciasta przed pieczeniem

Nadzienie:
• 3 cebule drobno posiekane

• 4 filiżanki liści winogron grubo posiekanych

• 4 ząbki posiekanego czosnku

• ¼ filiżanki oliwy z oliwek

• sól, pieprz, gałka muszkatołowa

• 200 g sera feta

• Opcjonalnie: 100 g podsmażonych orzeszków piniowych 



13

PRZYGOTOWANIE CIASTA:
• Mieszamy drożdże z łyżeczką cukru i odrobiną ciepłej wody. Zostawiamy na około 

5 minut. 

• Z mąki, reszty cukru i zaprawy drożdżowej ugniatamy ciasto, dodając stopniowo 

jajka i kefir.

• Na samym końcu dodajemy sól i ugniatamy jeszcze przez 5 minut. Przykrywamy 

ciasto i czekamy aż dwukrotnie zwiększy swoją objętość (ok. 1,5 godziny).

• Odsłaniamy ciasto i ubijamy ciasto pięścią. Przykrywamy i zostawiamy do ponow-

nego wyrośnięcia na całą noc. 

PRZYGOTOWANIE NADZIENIA:
• Na patelni zbrązawiamy cebulę na oliwie. 

• Dorzucamy czosnek i liście winorośli, mieszamy i podlewamy filiżanką wody.  

Doprowadzamy do wrzenia.

• Trzymamy na małym ogniu przez następne półtorej godziny, by liście zmiękły.

• Znów podlewamy odrobiną wody (1/4 filiżanki) i gotujemy dalej, by cała odparo-

wała. 

• Zdejmujemy z ognia, solimy, pieprzymy, dodajemy gałkę muszkatołową, mieszamy 

i odstawiamy, by się schłodziło. 

• Na koniec wkruszamy fetę. 

PRZYGOTOWANIE DANIA:
• Ciasto dzielimy na dwie kuliste części.

• Na stolnicy posypanej mąką spłaszczamy obydwie kule ciasta tworząc z nich kwa-

draty o grubości ok. ½ cm.

• Dzielimy nadzienie na pół i rozkładamy na kwadratach (teraz można posypać je 

orzeszkami piniowymi), a następnie zwijamy w rolady.

• Wykładamy okrągłe foremki papierem do pieczenia. Każdą z rolad tniemy  

na 6 części i rozkładamy na foremkach.

• Przykrywamy i pozostawiamy do podrośnięcia na ½ godziny. W tym czasie pod-

grzewamy piekarnik do 180°C.

• Roztrzepujemy jajko i rozsmarowujemy po cieście. Pieczemy przez 25 minut,  

aż ciasto będzie złociste. 

• Po upieczeniu pędzlujemy ciasto oliwą z oliwek. 
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LETNIA SAŁATKA 

Z LIŚĆMI WINOROŚLI I ŚWIEŻYMI OWOCAMI

Szef kuchni: Maya Darin Lukatz

POTRAWA

„Kiedy przychodzi lato – opowiada Darin Lukatz – mam ochotę zrobić sałatkę. Tym razem liście winorośli 

kierują moje myśli w stronę smakowitej letniej sałatki morelowej. Ich dodatek wzbogaca to danie o głębokie, 

wyraziste nuty, których zwykle w sałatkach brakuje. Łączą się one znakomicie z potężną intensywnością 

letnich owoców”. 

POLECANE WINO

Sałatka jest lekka i bardzo letnia, ale przy tym głęboko aromatyczna. Potrzebujemy zatem win o nieco 

bardziej cierpkich zielonych nutach. Yarden Sauvignon Blanc, Yarden Pinot Gris świetnie się tu sprawdzą, 

a nawet Yarden Blanc de Blancs, nie ma bowiem nic lepszego, jak wysokiej jakości wino musujące podane 

do letniego lunchu. 
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SKŁADNIKI NA 4–6 PORCJI
To przepis przykładowy – warto poeksperymentować z innymi 

owocami, które akurat są pod ręką

Składniki:
• 20 zielonych, mięsistych liści winorośli

• 2 ogórki

• 4 morele

• 3 śliwki

• 6 wydrylowanych wiśni

• 70 g grubo kruszonego parmezanu 

• 5 łyżeczek oliwy z oliwek

• sok z 1 cytryny 

• sól morska

PRZYGOTOWANIE:
• Dokładnie siekamy liście winogron (techniką chiffo-

nade).

• Obieraczką do warzyw wycinamy długie paseczki 

ogórka.

• Owoce kroimy w nieco większe kawałeczki.

• Liście, ogórki i owoce przekładamy do szerokiej mi-

ski.

• Polewamy oliwą z oliwek, sokiem z cytryny i dopra-

wiamy solą. Mieszamy. Posypujemy parmezanem. 
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The Dalmore
King Alexander III.

An assemblage of   
six exquisite casks.

Aby dowiedzieć się więcej o whisky,  zadzwoń 535 577 577  albo wejdź na stronę www.domwina.pl

 Dalmore King Alexander
Cena klubowa: 910,50 zł

Cena detaliczna: 1024,50 zł
0,7 l / Kod: WWM05
Punkty klubowe: 182
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GNOCCHI SARDI

Z PESTO Z LIŚCI WINOROŚLI, MIĘKKĄ MOZZARELLĄ 
I PIECZONYMI POMIDORKAMI

Szef kuchni: Yogev Yehros

POTRAWA

Szef kuchni rzecze: „Liście winorośli kojarzą mi się zawsze i natychmiast z moimi ulubionymi regionami Włoch, 

gdzie latem pięknie pokrywają niemal każdy najmniejszy pagórek. Pierwszy raz w życiu spróbowałem ich 

po prostu zrywając z krzaka i żując, tak jakby chodziło o liście, które można spożywać na surowo. Potęga 

i głębia ich smaku bardzo mnie zaskoczyły. Wybrałem więc danie, które łączy w sobie świeże produkty 

włoskiego lata, ale w dość nietypowy sposób. Zrobiłem mocno skoncentrowane i lekko pikantne pesto, 

pomidory podsmażane na wysokiej jakości włoskiej oliwie z oliwek oraz domowej roboty gnocchi z ciasta 

i mozzarelli. To danie, które dzięki aromatom oliwy, pomidorów i liści winnych przenosi mnie natychmiast do 

Italii.

POLECANE WINA

Potrawa ta naturalnie prosi się o mocno owocowe czerwone wino. Jeśli podamy ją w ramach lekkiego lunchu, 

rolę włoskiego vino da tavola świetnie odegra Mount Hermon Red. Jeśli natomiast będzie to rodzinny obiad, 

słuszniej będzie sięgnąć po Gamla Syrah – wino bardziej złożone, z delikatnie pieprzowym akcentem. No 

chyba, że celujemy w wykwitną, romantyczną kolację dla dwojga – wówczas nieodzowny będzie Yarden 

Pinot Noir, który pozwoli wydobyć z naszego dania najwięcej możliwych smaków.
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SKŁADNIKI

Kluseczki gnocchetti:
• ½ filiżanki mąki

• ½ filiżanki mąki durum (semoliny)

• ¼ filiżanki ciepłej wody

• 1 łyżka oliwy z oliwek

Pesto z liści winorośli:
• 15 dużych liści winorośli

• ½ ząbka czosnku drobno posiekanego

• 40 g parmezanu drobno startego

• 1 kopiata łyżka stołowa bułki tartej

• sól

• ¼ filiżanki oliwy z oliwek

Sos:
• 400 g pomidorów różnych gatunków 

• oliwa z oliwek

• sól

• 150 g świeżej okry

• ząbek czosnku cieniutko pokrojony

• duża kula miękkiej mozzarelli

• 5–6 liści winorośli

 
PRZYGOTOWANIE KLUSECZEK:
• Z mąk, wody i oliwy wyrabiamy ciasto, owijamy ściereczką i chłodzimy 

przez ok. pół godziny. 

• Następnie dzielimy ciasto na pięć części, z każdej toczymy długi wałek 

o średnicy 1,5 cm. 

• Ostrym nożem wykrawamy gnocchi o długości 2 cm. Każdą kluseczkę 

ugniatamy i rolujemy widelcem, by kształtem przypominała muszelkę. 

• Układamy gnocchi na tacy posypanej mąką durum i odkładamy do lo-

dówki (najlepiej na dwa dni). 
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PRZYGOTOWANIE PESTO:
• Blendujemy umyte i wysuszone liście winorośli, następnie dodajemy pół 

ząbka posiekanego czosnku, parmezan i bułkę tartą i kontynuujemy blendo-

wanie, powoli dolewając ¼ filiżanki oliwy. Solimy do smaku.

PRZYGOTOWANIE SOSU:
• Podgrzewamy piekarnik do 180°C. 

• Liście smarujemy oliwą z oliwek, solimy i suszymy na kratce piekarnika 

przez 7 minut, po czym odkładamy do ostygnięcia.

• Zwiększamy temperaturę do 220°C.

• Pomidory kroimy wzdłuż (pomidorki koktajlowe zostawiamy w całości), 

skrapiamy oliwą i odrobiną soli i wykładamy na papier do pieczenia.  

Pieczemy przez 20 minut aż zbrązowieją (uwaga, żeby nie przypalić).

• Główki okry odkrawamy, resztę przekrawamy wzdłuż.

• Rozgrzewamy oliwę na grubej patelni, smażymy okrę od strony cięcia 

przez ok. 2 minuty, aż mocno zbrązowieje. Odkładamy.

• Na patelnię dodajemy więcej oliwy oraz czosnek i podsmażamy przez 

minutę. Dodajemy pomidory oraz okrę i dosmażamy na małym ogniu.  

Dodajemy pesto, mieszamy i zdejmujemy z ognia.

• Gnocchi gotujemy w posolonej wodzie ok. 3 minuty, aż wypłyną na po-

wierzchnię, a następnie dorzucamy na patelnię wraz z dwiema łyżkami 

wody spod klusek i mieszamy.

• Całość wykładamy na talerze, dodajemy poszarpane kawałki mozzarelli 

oraz podsuszone liście winorośli. 
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CYGARA JAGNIĘCE

  
Z LIŚĆMI WINOROŚLI

Szef kuchni: Tomer Tal,  
George & John Restaurant w hotelu Drisco

POTRAWA

„Otrzymawszy liście winorośli jako inspirację dla kulinarnego wyzwania – opowiada Tomer Tal – 

postanowiłem zrobić coś podobnego do dolmy, ale w zupełnie innym stylu. Zamiast użyć liści do owijania 

nadzienia, ugotowałem je na miękko, by wydobyć wyraźnie kwaskowy smak, i połączyłem z jagnięciną, 

wszystko razem zawijają w ciasto filo – ono także ma rodowód bałkański, a w moim przypadku pochodzi 

z sąsiadującego z restauracją targu Levinsky and Jaffa”.

POLECANE WINA

Kruchość ciasta filo, zapach jagnięciny i kwaskowość liści winogron skłaniają do sięgnięcia po wino białe, 

ale bardziej złożone i wyrafinowane. Yarden Chardonnay Odem Organic Vineyard albo po prostu Yarden 

Chardonnay, to wina cięższe, z dobrym owocem, teksturą i kwasowością mogącą się łatwo mierzyć 

z pieczonym ciastek filo. Aromaty gruszek i jabłek doskonale współgrać będą z jagnięciną i liśćmi winnej 

latorośli.
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SKŁADNIKI NA 20–30 CYGAR
• 1 kg jagnięcej karkówki 

• 1 marchewka, obrana i poszatkowana

• 1 seler, obrany i poszatkowany

• 1 filiżanka chardonnay

• 2 gałązki świeżej szałwii

• 1 mała cebula, obrana i poszatkowana

• 4 ząbki czosnku

• 2 pomidory poszatkowane

• ½ kg liści winorośli

• 1 papryczka chili

• sok z cytryny

• sól i pieprz

• 1 opakowanie ciasta filo

• oliwa z oliwek

• 4 łyżki mąki

• 4–5 łyżek wody 

PRZYGOTOWANIE JAGNIĘCINY:
• Nastawiamy piekarnik na 140°C. 

• Rozgrzewamy duży rondel, wrzucamy jagnięcinę 

pokrojoną w kostki i szybko obsmażamy ze wszyst-

kich stron.

• Dorzucamy gałązki szałwii, dwa ząbki czosnku,  

pomidory, marchewkę i seler. 

• Dolewamy wino, zmniejszamy ogień i gotujemy,  

aż odparuje. 

• Dolewamy wodę, tak by przykryć składniki, i dopro-

wadzamy do wrzenia.

• Przenosimy rondel do piekarnika i zostawiamy  

na 3–4 godziny. 
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PRZYGOTOWANIE LIŚCI 
WINOROŚLI:
• Obcinamy ogonki i szatkujemy liście.

• Na patelni podgrzewamy oliwę, dwa ząbki posie-

kanego czosnku i papryczkę chili. Mieszamy i dorzu-

camy liście. 

• Podlewamy wodą, gotujemy na małym ogniu  

ok. półtorej godziny, aż liście zmiękną, a woda od-

paruje.

• Dodajemy dwie łyżki soku cytrynowego i mieszamy.

• Następnie wyjmujemy z piekarnika rondel z mięsem, 

przekładamy mięso do miski. 

• Kiedy wystygnie, szarpiemy je palcami, dodajemy 

liście winorośli, mieszamy i doprawiamy do smaku.

NADZIEWANIE:
• Mieszamy mąkę z wodą, by otrzymać masę o kon-

systencji tahini. Odkładamy.

• Przecinamy poziomo na pół ciasto filo.

• Pędzlujemy arkusz ciasta oliwą, wykładamy łyżkę 

nadzienia zostawiając dwucentymetrowy margines 

z każdej strony. Zawijamy dwa skrajne brzegi i zwi-

jamy cygaro.

• Końcówkę ciasta smarujemy wzdłuż masą z mąki 

i wody, która pełni rolę kleju i otrzymujemy cygaro. 

SMAŻENIE:
• Cygara smażymy w głębokim oleju, aż nabiorą brą-

zowego koloru. Odsączamy na papierze i podaje-

my, najlepiej ze świeżym jogurtem zmieszanym  

z 2 łyżkami gotowanych, posiekanych liści winorośli.
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BEIRUT NIGHTS

 Z SYROPEM Z LIŚCI WINOROŚLI (NA SŁODKO)

Szef kuchni: Oded Hatzbani, Golan Heights Winery

POTRAWA

Beirut Nights (Bejruckie Noce) to arabski deser oparty na semolinie, mleku i wodzie z kwiatów pomarańczy. 

Robią go matki lub babki w każdym arabskim domu na Bliskim Wschodzie – zna go każde arabskie dziecko. 

W prezentowanej poniżej wersji łączymy go z liśćmi winorośli obrastającymi każdy niemal balkon w Hajfie 

czy Bejrucie. Smak tego deseru wzmocni syrop z liści winorośli, surowe kwaśne winogrona, migdały, pistacje 

oraz kwaskowa marmolada z mandarynek. 

POLECANE WINA

Bejruckie Noce to słodki i orzeźwiający deser, i jako taki pasuje świetnie do Yarden Heights Wine. To wino 

powstałe z zamrożonych owoców gewurztraminera, łączące słodycz i aromaty bardzo dojrzałych owoców 

z rześką i zaskakującą kwasowością oraz głębokimi nutami marmolady i miodu. 
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Danie to powstaje na kilku etapach. Bazę semolinową 

i bitą śmietanę należy przygotować zawczasu i połączyć tuż 

przed podaniem, polewając syropem i posypując dodatkami. 

SKŁADNIKI

Baza semolinowa:
• 1 litr mleka

• 100 g cukru

• 200 g semoliny

Bita śmietana:
• 250 ml gęstej śmietanki (co najmniej 30%)

• 2 łyżki dobrej jakości sera Labneh (ser z odsączone-

go jogurtu)

Syrop:
• 100 g cukru

• 100 ml wody

• 10 liści winorośli

• kiść nie całkiem dojrzałych winogron

Dodatki:
• 150 g migdałów, orzechów włoskich, pistacji oraz 

orzeszków piniowych grubo krojonych

• 20 g słodkiej gęstej marmolady pociętej w sześciany 

lub 5 suszonych moreli grubo pokrojonych
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PRZYGOTOWANIE CIASTKA:
• Gotujemy mleko, dodajemy cukier i semolinę,  

mieszamy trzepaczką.

• Na małym ogniu podgrzewamy i mieszamy, aż 

zgęstnieje. Przekładamy do naczynia odpowiednio 

dużego, by kaszka miała wysokość ok. 3 cm.

• Kiedy się schłodzi przykrywamy ściereczką i wkła-

damy do lodówki, by zgęstniała (ma być sztywna, 

ale miękka).

• Ubijamy mikserem bitą śmietanę, dodajemy ser Lab-

neh i miksujemy przez kolejne 20 sekund, by składni-

ki się połączyły. 

• Bitą śmietanę układamy na bazie z semoliny.

PRZYGOTOWANIE SYROPU:
• W małym garnku mieszamy cukier, wodę, liście wi-

nogron i niedojrzałe winogrona. Doprowadzamy do 

wrzenia i gotujemy na małym ogniu przez kolejne  

10 minut. Studzimy, a następnie chowamy do lodów-

ki, by syrop zgęstniał.

PODANIE:
• Tuż przed podaniem posypujemy bitą śmietanę do-

datkami i polewamy obficie syropem. 
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MUSUJĄCA SANGRIA 

ZE WZGÓRZ GOLAN

Miksolog: Ariel Liezgold

NAPÓJ

Jak powiada Ariel Liezgold: „Podczas przygotowywania doskonałego winnego koktajlu trzeba bardzo 

uważać, by dodatki nie przysłoniły samego wina. Yarden Blanc de Blancs to najwyższej jakości baza dla 

drinków i wymaga specjalnego traktowania. Liść winorośli, winogrona oraz dodatek przypraw pozwalają 

nam dotknąć najgłębszych źródeł, z których wyrasta to wielkie wino”.

PRZEPIS
• 200 g młodych liści winorośli

• 200 g cukru

• 200 ml białego wytrawnego wina

• 1 goździk

• 1 laska cynamonu

• 1 gwiazdka anyżu

• 1 ziarno ziela angielskiego

PRZYGOTOWANIE
• Całość składników doprowadzamy do wrzenia, a następnie zostawiamy na małym ogniu na  

15 minut. Studzimy, odcedzamy na gęstym sitku i chowamy do lodówki.

• Dodajemy 30 ml syropu z młodych liści winorośli do 120 ml musującego Yarden Blanc de Blancs, 

mieszamy i przelewamy do kieliszka koktajlowego z lodem. Do kieliszka wkładamy liść i kilka 

winogron dla dekoracji. 
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Zestaw premium | Izrael | marzec 

Klubowa cena zestawu: 699 zł
Kod zestawu: Z121PREMMAR

Punkty klubowe: 140

Aby dowiedzieć się więcej o winach: zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl 

Yarden Cabernet Sauvignon 
2017 

Golan Heights Winery  
 Galilea 

 cabernet sauvignon  
% 14,5%

 18 miesięcy, dąb francuski
 18–22°C 

 do 2027 roku
 grill, gęsina, jagnięcina
  Bogate, skoncentrowane czerwone wino 

wytrawne o aromatach dojrzałych jeżyn, 
czereśni, śliwek i likieru z czarnej porzeczki 
przemieszanych z nutami waniliowymi, 
tostowymi i przyprawowymi. W ustach 
doskonale zbudowane, jedwabiste, o długim, 
złożonym posmaku. Podawać do grillowanego 
steku z pieprzem, pieczonej gęsi, jagnięciny.

Kod wina: I Z Y 0 5

Bar’on Vineyard Cabernet 
Sauvignon 2016

Golan Heights Winery    
 Galilea 

 cabernet sauvignon   
 16–18°C
% 15%

 18 miesięcy, dąb francuski 
 przynajmniej do 2026 roku 

 steki, grillowane kotleciki jagnięce z rozmarynem, 
pieczone grzyby z polentą

  Wina Yarden z pojedynczych działek są 
winami klasy premium powstałymi z owoców 
zebranych z jednej konkretnej parceli. Winnica 
Bar’on z pewnością jest jedną z flagowych. 
Powstałe z uprawianego w niej caberneta wino 
stanowi edycję limitowaną – wyprodukowano 
zaledwie 37 beczek. Skoncentrowane 
w nosie, zwraca uwagę mocnymi aromatami 
dojrzałej czarnej wiśni i jeżyny, podbitymi 
nutą czekoladową, mineralną i ziemistą, 
z niuansami dębowymi w tle. Fantastycznie 
zbudowane w ustach, miękkie i krągłe, pięknie 
zrównoważone, o bardzo długim, niebanalnym 
zakończeniu.

Kod wina: I Z Y 6 6

92
PKT.

CZAS WINA

90
PKT.

CZAS WINA

Yarden Allone Habashan Vineyard Cabernet Sauvignon 2017

Golan Heights Winery  
 Galilea

 cabernet sauvignon
% 15% 
 jagnięcina, steki i mięsa z grilla
  Mocne, skoncentrowane wino z najlepszych owoców z pojedynczej parceli i trudnego, ale dającego świetne 

wina rocznika.  Dominują dojrzałe, ciemne owoce uzupełnione całą gamą aromatów począwszy od papryki 
i pieprzu, przez nuty czekoladowe do eleganckiej ziemistości na finiszu. Wino na wskroś medytacyjne, choć 
oczywiście podane z wołowiną Wellington czy marynowanymi w ziołach i czosnku żeberkami jagnięcymi 
sprawdzi się wyśmienicie.

Kod wina: I Z Y 7 9

 18 miesięcy beczka francuska 
 18–20C

 do 2029

EKSTRAKLASA SMAKU

92
PKT.

CZAS WINA



A R T U R  B O R U T A  P O L E C A

33M A R Z E C  2 0 2 1

B ez wątpienia wino w religii i kul-
turze izraelskiej obecne jest od 
początku ich istnienia, o  czym 

świadczą zapisy w świętej księdze, Torze, 
która jest częścią Starego Testamentu. Wino 
było jednym z elementów doczesności po-
święconych przez Boga i rekomendowanych 
przez mędrców. Wspomniany Syrach pisze, 
że „rzeczy pierwszej potrzeby dla życia czło-
wieka – to: woda, ogień, żelazo i sól, mąka 
pszenna, mleko i miód, krew winogron, oli-
wa i odzienie”. Istnieje nawet specjalne bło-
gosławieństwo poświęcone winu w podzięce 
dla Boga za owoc życia, które wypowiadane 
jest każdorazowo przez religijnych Żydów 
pijących wino. I nie bez przyczyny toastem 
w języku hebrajskim jest „Le’Chaim!”, czyli 
zwrot „Za życie!”, będące odpowiednikiem 
naszego „Na zdrowie!”.

Jak podkreślają moi izraelscy znajomi, by-
cie Żydem daje wiele powodów i okazji do 
picia wina. Rytuał judaizmu kładzie nacisk na 
używanie wina jako immanentnej części każ-
dej uroczystości lub wydarzenia związanego 
ze świątecznymi rytuałami. Nie tylko nie jest 
obyczajowo zabronione, ale wręcz zalecane! 
Istnieje nawet przykazanie (micwa) o  de-
lektowaniu się winem, które jest symbolem 
szczęścia, bo wino fastryguje nasze życie jak 
nić, która łączy wszystkie aspekty ludzkiego 
jestestwa od narodzenia po śmierć. Słowo 

„wino” pojawia się w Starym Testamencie sto 
dwadzieścia siedem razy! Słowo „winnica” 
pojawia się dziewięćdziesiąt dziewięć razy, 

słowo „szczep winny / winorośl” pięćdziesiąt 
trzy razy. Nawet słowo „winiarnia” pojawia 
się dziewiętnaście razy! To chyba najlepiej 
świadczy o szczególnym związku pomiędzy 
winem a kulturą narodu żydowskiego.

Jednak wino jako takie nigdy nie było 
napojem świętym. Małe wymagania wino-
rośli, która z powodzeniem może wzrastać 
na kamienistych glebach czy wulkanicznych 
skałach, a także fakt, że w dawnych czasach 
wino był bezpieczniejsze niż woda, często 
zanieczyszczona i pełna zarazków, powodo-
wały, że wino pito w niespotykanych dzisiaj 
ilościach. Było też ostoją ówczesnej gospo-
darki, przedmiotem wymiany handlowej, 
a zatem gwarancją dobrobytu ekonomicz-
nego. Stało się więc wino najpierw częścią 
rytuałów religijno-obyczajowych Izraelitów, 
a później, naturalną koleją losu, także ele-
mentem kultury chrześcijańskiej.

Poniżej kilka ważnych obrzędów żydow-
skich, które bez wina się nie obejdą. Wcześniej 
jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wy-
gląda żydowskie religijne samookreślenie się 
obywateli Izraela, bowiem fakty te mogą być 
dla wielu zaskakujące. Izrael jest państwem 
nowoczesnym, świetnie zorganizowanym 
i otwartym na świat. Tylko siedem procent 
społeczeństwa określa się jako ortodoksyjni 
żydzi, a ponad czterdzieści procent uważa się 
za zupełnie świeckich. Zatem tylko połowa lud-
ności to osoby religijne lub tradycyjnie przywią-
zane do obrzędów i tylko w pewnym stopniu 
przestrzegające zasad żydowskich tradycji. I na 
tym tle przyjrzyjmy się obrzędom i rytuałom do 
których wino było – lub nadal jest – niezbędne. 

Wino jest obecne od początku życia. We-
dług tradycji żydowskiej dziecko powinno być 
obrzezane w ósmym dniu życia. Wypowiada-
ne wtedy błogosławieństwo związane z winem 

„Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych, tak zło – dla grzeszników. Nie można mówić: «To 
od tamtego gorsze», albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.” Te dwa zdania zaczerpnięte 
przeze mnie ze Starego Testamentu z Mądrości Syracha, nomen omen, niechże wprowadzą nas w atmosferę 
poszukiwania pretekstu do codziennego używania wina w naszym życiu. Mam nadzieję, że zachęcę smakoszy 
wina izraelskiego, zaciekawionych kulturą żydowską i zapatrzonych w kuchnię bliskiego wschodu, do wspólnego 
przyjrzenia się zagadnieniu, kiedy i z jakich pobudek Izraelici piją wino.

A R T U R  B O R U T A

Czerpmy kielichem 
z mądrości Syracha!
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ma wielkie znaczenie, bowiem wino reprezen-
tuje „Krew Życia”. Z tego powodu tradycyj-
nie sięga się tu po wino czerwone. Dziecko 
otrzymuje kroplę wina dla zrozumienia smaku 
przyszłego życia. Wino wciera się w dziąsła 
dziecka, aby pomóc złagodzić ból obrzezania. 

Podczas ślubu z kolei, młoda para stojąca 
pod chupą, czyli obrzędowym baldachimem, 
tuż przed aktem zaślubin, wysłucha błogosła-
wieństwa dla wina i wypije jego łyk, co sym-
bolizować ma początek ich partnerstwa. A gdy 
już stworzą rodzinę, co tydzień będą zobowią-
zani używać wina do szabasowej wieczerzy. 
W każdy szabas, który zaczyna się w piątki 
o zachodzie słońca, rodziny żydowskie roz-
poczynają misterium tego świętego dnia od za-
palenia świec, odmówienia błogosławieństwa 
nad winem (kidusz), wypicia go w srebrnym 

kielichu i zjedzenia specjalnego chleba. Dla 
rodziny żydowskiej piątkowy wieczorny po-
siłek przypomina tradycyjny niedzielny obiad 
w Polsce, przy czym religijna presja wydaje 
się być o niebo większa w żydowskiej tradycji 
niż w naszej, polskiej obyczajowości. Ojciec 
rodziny błogosławi wtedy winem, a następnie 
dzieli się nim ze wszystkimi. Z tego samego 
kielicha pije cała rodzina i obecni goście. Dwa-
dzieścia pięć godzin później, gdy po celebracji 
świętego dnia zapadnie kolejna noc, nastąpi 
rytuał havdalah, czyli separacji, moment za-
kończenia czasu wolnego, w którym znów 
najważniejszy jest łyk wina, rozpoczynający 
w radosny i pozytywny sposób kolejny tydzień. 
W niedzielę rano bowiem, czyli pierwszego 
dnia nowego tygodnia, trzeba będzie wstać 
i pójść do pracy…

Bez wina nie obejdzie się też wiele du-
żych żydowskich świąt. Gdybyśmy chcieli 
umiejscowić je w kalendarium, trzeba pa-
miętać, że po pierwsze kalendarz żydowski 
liczy swoje lata od momentu stworzenia 
świata, a po drugie: daty poszczególnych 
świąt obliczane są według kalendarza księ-
życowego, zatem licząc według kalendarza 
gregoriańskiego często nie będą pokrywać 
się z datami w Polsce. 

I tak święto Nowego Roku, czyli Rosh Ha
shanah, które przypadać będzie w okolicach 
naszego września, upłynie pod znakiem wina 
słodkiego. Tradycją wszak jest świętować ten 
dzień przy pomocy słodyczy. Ortodoksyjnie: 
jabłka i miodu, ale też schłodzonego, wy-
kwintnego wina deserowego. (We wrześniu, 
w Izraelu, jest zazwyczaj bardzo gorąco).

Sukkot
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Wielce ciekawym świętem w tradycji ży-
dowskiej jest Sukkot przypadający jesienią 
w czasie zbiorów winogron. Żydzi świętują 
go jedząc i śpiąc w szałasie; cienkiej na wpół 
namiotowej konstrukcji z otwartym dachem, 
przez który widać nocą gwiazdy. To specjalny 
czas zadumy, w którym można zaprosić ro-
dzinę i przyjaciół do wspólnego posiłku i pi-
cia wina. Nazwa wywodzi się od słowa sukka 
tłumaczonego jako szałas. W historii Żydów 
sukka stanowiło przenośne sanktuarium zbu-
dowane przez Mojżesza jako miejsce kultu dla 
plemion hebrajskich w okresie ich wędrówki 
poprzedzającej przybycie do Ziemi Obiecanej.

Kolejnym niezwykle interesującym 
świętem jest Purim. To święto, którego 
przesłaniem jest wprowadzenie głowy w ta-
ki stan upojenia alkoholowego, w którym 
przestanie się dostrzegać różnice pomiędzy 
przyjacielem i wrogiem. Jedyny moment 
w ciągu roku, w którym tradycja nakazuje 
żydom  upijanie się w nadmierny sposób… 
Przypada w ostatnią pełnię księżyca przed 
wiosenną równonocą. Biblijnie odnosi się 
do historii związanej z momentem próby 
zagłady Żydów przez wezyra Hammana, 
i wybawieniem z opresji narodu wybranego 
poprzez wstawiennictwo Estery.

I wreszcie Passover, czyli Pascha. Słowo 
pesach związane jest z hebrajskim „przejść 
nad” lub „oszczędzić”. Najważniejsze i naj-
większe święto w religii żydowskiej. Obcho-
dzone na cześć uwolnienia Żydów z niewoli 
egipskiej, związane z biblijnym ominięciem 
żydowskich domów oznaczonych krwią ba-
ranka na skutek interwencji boskiej podczas 
ostatniej z plag egipskich. Ciekawostką niech 
będzie fakt, że Ostatnia Wieczerza Jezusa była 

posiłkiem paschalnym, więc data Passover 
będzie się pokrywać z datą Świąt Wielkiej 
Nocy obchodzonej w kulturze chrześcijań-
skiej. W Izraelu rodziny zasiadają do posiłku 
i opowiadają historię wyjścia z Egiptu. Mo-
ment ten nazywany jest wieczerzą sederową, 
żydzi powinni wtedy czynić błogosławień-
stwa wznosząc i wypijając cztery kielichy 
wina. Święto trwa tydzień. Nikt nie szczędzi 
więc czasu i pieniędzy, by wybrać najprzed-
niejszy i najsmaczniejszy trunek na tą okazję.

Na tym poprzestanę, obawiając się znu-
dzenia czytelnika, dodam tylko, że można 
byłoby wymienić jeszcze wiele pomniejszych 
acz ważnych świąt żydowskich związanych 
nierozerwalnie z piciem wina. Wysnuć moż-
na więc wniosek, że związek między winem a  
judaizmem, kulturą żydowską i obyczajowo-
ścią współczesnego Izraela jest bez wątpienia 
głęboki. Wino występuje w życiu każdego 
Izraelity; wierzącego, wątpiącego czy ateisty. 
Nie dziwi więc fakt, że wznosząc kielich, wszy-
scy bez względu na przekonania, pozdrawiają 
się słowami „Za Życie!”. A bywa, że piją wino 
w nieprzeciętnych ilościach... Najbardziej fa-
scynuje jednak fakt, że potrafią wytłumaczyć 
to zachowanie nakazami z samej góry! Bo 
przecież, jak powiedział Syrach w swej księ-
dze mądrości: „wszystkie dzieła Pana są dobre, 
w odpowiedniej chwili dostarcza On wszyst-
kiego, czego potrzeba. Nie można mówić: «To 
od tamtego gorsze», albowiem wszystko uzna-
ne będzie za dobre w swoim czasie”. 

Polecam, na wszelkie ważne okazje, naj-
wyższej klasy zestaw win premium z Go-
lan Heights Winery (s. 32)! Jestem głęboko 
przekonany, że będzie Wam to wybaczone. 
Le’Chaim. Za Życie! I na zdrowie. ◆
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Włoska
ROBOTA

Polecamy zestaw 6 włoskich win:
Merlot Casa Defra (wfc34)
Maestro Primitivo (wfc38)
Passaia Grand Tuscan (wfc44)
Gran Maestro Rosso Appassimento (wfc47)
Sante Rive Soave (wfc66)
Casa Defra Riserva (wfc52)

Kod: Z121CIELOETERRA
Punkty klubowe: 60

Cena:

299 zł

Aby dowiedzieć się więcej o winach  
zadzwoń 535 577 577

albo wejdź na stronę www.domwina.pl

W ZESTAWIE

TANIE
J
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K iedy zajrzałem właśnie do bajecznie 
kolorowego wydanego przez szkołę 
w Klosterneuburgu raptem piętna-

ście lat temu, katalogu ampelograficznego 
o odmianach uprawianych w Austrii, włosy 
stanęły mi dęba (przy czym „włosy” to je-
dynie figura stylistyczna). Oto wśród czer-
wonych odmian znalazłem tam już wtedy 
czerwonego roeslera, i to przypisanego do 
szczepów, z których wolno wyrabiać wina 
jakościowe! Sprawdziłem – już wówczas 
faktycznie był do tej kategorii dopuszczony.

Przypomniałem sobie, jak 25 lat temu 
znajomi winiarze dawali mi flaszki bez 
etykiety, zamknięte ręcznie korkiem, bym 
spróbował nowej odmiany. Zapamiętałem 
głównie, by uważać na ręce i garderobę, bo-
wiem atrament można jakoś wywabić plamy 
z roeslera – nie.

Pierwszą rzeczą, której nauczyłem się 
30 lat temu, gdy zacząłem zajmować się wi-
nem, to to, że na terenie Unii Europejskiej 
wino wolno wyrabiać tylko z odmian wino-
rośli szlachetnej, hybrydy można uprawiać 
przy domu, na własny użytek. Naciski, by 
to zmienić, były już wtedy, ale szanse by-
ły marne – zwłaszcza Francuzi bronili tej 
zasady jak niepodległości, bo apelacje, bo 
pryncypia. Jakby zapominając, że jeszcze 

dwie, trzy dekady temu przynajmniej jed-
na trzecia francuskich winogradów była 
obsadzona hybrydami, co było wstydliwie 
ukrywane.

Pytałem wówczas austriackich przyjaciół, 
kiedy będą roeslera butelkować, czy choćby 
kupażować. Uśmiechali się nerwowo, roz-
kładali ręce – toż to hybryda! Dziś wielu to 
robi, bo roesler to wyborna farbiarka. Bo 
dziś już wolno. I przepchnięto to właśnie 
w Klosterneuburgu, bo tam go „wyprodu-
kowano”. A poza tym z potęgą Klosterneu-
burga z zasady nikt nie zadziera.

Czy nazwa „roesler” pojawi się na ety-
kiecie? Mówią, że nie, bo to typowa ku-
pażówka, trochę mało szlachetna na so-
lówkę. Jestem jednak pewien, że tak – sam 
znam przynajmniej kilkadziesiąt odmian 
na świecie, które miały pozostać skryte 

w mieszankach, a teraz ich nazwy są wybi-
te na naklejkach. 

Dziś w Austrii nie ma już takich dylema-
tów – lista hybryd, starych i nowych, zareje-
strowanych na wina jakościowe lub regionalne 
jest bardzo długa. Johanniter nie zdziwi chy-
ba nikogo nad Wisłą – może byliśmy nawet 
szybsi w propagacji. Muscaris raczej też ni-
kogo nie wzruszy – znamy się; może bardziej 
szary sauvignier gris, choć jego ojcem był ca-
bernet sauvignon, ale już pochodzenie matki 
bardzo skomplikowane. Jeszcze ciekawszy 
jest pachnący i obiecujący, kwiatowy muskat 
(blütenmuskateller), pochodzący wprost z No-
woczerkaska! Wykres przodków czerwonego 
rathaya przypomina wzór matematyczny roz-
pisany kredą na dwóch tablicach…

Szybko nie wyprą klasyków, ale – uwaga! 
– będą się rozpychać… ◆

Burza ciągnie nad Dunaj
Każdy, kto interesuje się 
winiarstwem między Wiedniem 
a Tarvisio bez trudu wymieni 
najważniejsze uprawiane tam 
odmiany. Najpierw grüner 
veltliner i zweigelt, potem riesling 
i blaufränkisch oraz kilka innych. 
Tych nazw szukamy na etykietach, 
a winom z nich uczynionych 
przypisujemy znane nam konotacje. 
Warto się z wolna przyzwyczaić, że 
te lube nam nazwy powoli będą 
znikać z etykiet, a my będziemy 
o nie dopytywać sprzedawców…

W O J C I E C H  G O G O L I Ń S K I

Winnice Klosterneuburg
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Polecamy zestaw 5 win z oliwą:
• Bacaro Nero d’Avola (WFV19)
• Bacaro Syrah (WFV20)
• Bacaro Grillo (WFV21)
• Lava Greco di Tufo (WFV07)
• Lava Beneventano Aglianico (WFV06)
• Fantini oliwa z oliwek extra vergine 0,5l (WFV60)

Kod: Z121FARNESE
Punkty klubowe: 70

Cena:

349 zł

WINA SPOD 
WULKANÓW

W ZESTAWIE

TANIE
J

OLIWA
W ZESTAWIE
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Książka dostępna  
w Enotece Czasu Wina  
(Balicka 255, Kraków) 

oraz w Butiku Winomana 
 na domwina.pl

K S I Ą Ż K I

G rünberg to dziś Zielona Góra, 
na polskiej mapie wina jeden 
z  ważniejszych ośrodków jego 

produkcji. A przywołany na wstępie Au-
gust Grempler (w jego postać wcielił się 
przyjaciel autora recenzowanej tu książki, 
z zawodu archeolog), twórca niemieckich 
szampanów, czyli sektów (o tę jego palmę 
pierwszeństwa trwa wciąż historyczny bój) 
powrócił do miasta po dwustu latach za 
sprawą wytwarzanych wokół Zielonej Góry 
win musujących i nieokiełznanej wyobraźni 
Krzysztofa Fedorowicza – pisarza i winiarza, 
który choć zamienił dziennikarsko-poetyc-
kie pantofle na kalosze winiarza, pisania nie 
porzucił. W 2012 ukazała się jego pierwsza 
powieść Grünberg, a w grudniu 2020 kolejna 

– Zaświaty. W tym czasie na polski rynek tra-
fiło kilka roczników stworzonych przez nie-
go znakomitych win. Dość powiedzieć, że 
pinot noir z winnicy Miłosz zwrócił uwagę 
samej Jancis Robinson degustującej polskie 
wina na zaproszenie magazynu „Czas Wina” 
w roku 2016.

Dziś jednak mniej o winach, gdyż Za
światy, nowa powieść Fedorowicza, bez 
wątpienia zasługuje na uwagę równie moc-
no, jak pinoty i zweigelty. Fabuła książki 
rozwija się w kilkunastu opowieściach od-
dalonych od siebie w czasie, ale połączo-
nych geografią okolic Grünberg / Zielonej 
Góry, winiarskiego Śląska i Europy. August 

Grempler, główny bohater co rusz pojawia 
się i znika, a Fedorowicz nie pozwala mu 
umrzeć i przenosi z wieku dziewiętnaste-
go do współczesnego świata, by zmagał 
się z dniem dzisiejszym zielonogórskich 
winnic, opóźnionym lotem AirFrance 
w  wigilijny wieczór czy pandemicznym 
zagrożeniem AD 2020. Niczym równoległe 
rzędy winorośli wątki tej powieści żyją obok 
siebie, zabierając czytelnika na przyprawia-
jącą o lekki zawrót głowy podróż w czasie 
i przestrzeni. 

Cofamy się więc do wieku XVII , by 
oczami Adama Seydela, winiarza i członka 
ówczesnej socjety Grünberga, oglądać pło-
nące na stosach „czarownice”, towarzyszy-
my innemu Seydelowi, Friedrichowi w jego 
ostatnim winobraniu, gdy 14 października 
1859 roku na czele egzotycznego orszaku stu 
kobiet-zbieraczek winogron, wizytuje kon-
no swoje winnice rozrzucone w granicach 
dzisiejszej Zielonej Góry (na początku XIX 
wieku było tu ponad dwa tysiące winnic, po-
nad 700 hektarów upraw!), przyglądamy się 
niezwykłym losom pastora Wilhelma We-
genera, posiadacza przepięknego ogrodu na 
winnych stokach dzisiejszego Górzykowa, 
a w młodości związanego zakazaną miło-
ścią z wielkim przyrodnikiem i odkrywcą 
Aleksandrem von Humboldtem, podążamy 
wreszcie (to moja ulubiona opowieść) śla-
dami emigrantów wypływających z portu 

w Cigacicach do Australii, gdzie wielu z nich 
dało początek winiarskim biznesom słynnej 
doliny Barossa. 

Takich prawdziwych historii, ożywio-
nych przez wyobraźnię autora, jest w książ-
ce wiele więcej. Ale zawiedzie się ten, kto 
oczekuje po Zaświatach jedynie historyzu-
jącej beletrystyki. Podobnie jak we wcze-
śniejszej powieści Grünberg, każdy z przy-
toczonych tu wyjątków, jest raczej częścią 
spójnego traktatu filozoficznego, poetyckiej 
wizji świata, literackiej, nomen omen, gry 
w klasy. Winorośl, głęboko zakorzeniona 
w zielonogórskim, także kulturowym ter
roir, łączy te wszystkie warstwy, fakty i fikcję. 
Świetna książka do czytania po rozdziale, do 
wracania i czytania raz jeszcze. Proza eks-
traktywna i wytrawna, niczym czerwone 
pandemiczne wino Krzysztofa z kultową już 
etykietą przedstawiającą chroniący przed 
zarazą strój lekarzy sprzed wieków. 

Na koniec warto dodać, że okolice Zielo-
nej Góry to małe zagłębie literatury związa-
nej z winem. Dla zainteresowanych historią 
winiarską tego regionu lektura obowiązko-
wa to potężna, pięknie wydana Topografia 
winiarskiej Zielonej Góry Mirosława Kuleby. 
Ci zaś, którzy lubią powieści z historycznym 
tłem, mogą sięgnąć po serię Zofii Mąkosy pt. 
Wendyjska winnica (trzy tomy), opisującą 
zielonogórskie losy kilku pokoleń Niemców 
i Polaków – oczywiście z winem w tle. ◆

Zaświaty
Krzysztof Fedorowicz
Wydawnictwo  
Wysoki Zamek 2020

Augusta Gremplera spotkałam w sierpniowe popołudnie i trzeba przyznać, 
że jak na człowieka ponad dwustuletniego wyglądał zaskakująco młodo. 
Jego opowieści o znalezionych w granicach miasta szkieletach z odciętymi 
czaszkami, w połączeniu z mrokiem Seydlowskiej piwnicy winiarskiej 
i chłodem musującego wina uderzały do głowy. To był czas pandemii, a my 
dopiero co zeszliśmy ze wzgórza, które przed wiekami dało schronienie 
uciekającym przed morowym powietrzem mieszkańcom Grünberg.

J U S T Y N A  K O R N - S U C H O C K A

Grünberg 
Sezon drugi



WINA
s ł o w e ń s k o - w ł o s k i e g o 

p o g r a n i c z a

W ZESTAWIE

TANIE
J

Polecamy zestaw 6 win ze Słowenii:
• Villa Brici Sauvignon Blanc (SGB41)
• Villa Brici Merlot (SGB03)
• Quercus Merlot (SGB04)
• Quercus Cabernet Sauvignon (SGB05)
• Bagueri Merlot (SGB09)
• Bagueri Rebula (SGB13)

Kod: Z121SLOVENIA
Punkty klubowe: 65

Cena:

325 zł

Aby dowiedzieć się więcej o winach zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl



Kurs Buongiorno Italia
KURS DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

9–11 kwietnia 2021

Zrozum i pokochaj wino w Dworze 
Sieraków

KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
9–11 kwietnia 2021

Wino i kultura żydowska
KRAKÓW – KAZIMIERZ – DWÓR SIERAKÓW

19–21 marca 2021 (alternatywny termin 23–25 kwietnia)

Toskania i Umbria
FLORENCJA – SAN GIMIGNANO – SIENA – 

MONTEPULCIANO – ORVIETO – ASYŻ
12–18 kwietnia 2021  

(alternatywny termin 11–17 października 2021)

Winnice Podkarpacia – tu narodziło się 
polskie wino

BIECZ – KROSNO – JASŁO
28 kwietnia – 2 maja 2021

Na szlaku primitivo
APULIA I BAZYLIKATA

30 kwietnia – 7 maja 2021

Wielkie Wina Hiszpanii 
RIOJA – RIBERA DEL DUERO – KRAJ BASKÓW 

3–9 maja 2021 
(drugi termin 19–25 września 2021)

Opera i białe noce w Petersburgu
TEATR MARYJSKI – JEZIORO ŁABĘDZIE – 

CARSKIE SIOŁO
2 połowa maja 2021

Ogrody wina i winnice Małopolski
DŁUGI WEEKEND Z WINEM W DWORZE 

SIERAKÓW
3–6 czerwca 2021

Wina i zamki Doliny Loary
MONTRÉSOR – CHAMBORD – CHENONCEAU – 

SAUMUR
14–19 czerwca 2021

Gruzja – kraj, w którym narodziło się 
wino

TBILISI – KACHETIA – GÓRY KAUKAZU
25 czerwca – 3 lipca 2021

Weekend z winami Małopolski
DOBCZYCE – SIERAKÓW – TYNIEC

16–18 lipca 2021

podróże z winem
travel & tasting Pakujcie walizki,

w końcu tam pojedziemy 

podróże z winem w 2021 roku



Grand tour po winnicach Austrii
BURGENLAND – STYRIA – WACHAU – WIEDEŃ

19–25 lipca 2021

Festiwal muzyczny w Tokaju
KONCERTY – DEGUSTACJE – REJS 

12–15 sierpnia 2021

Festiwal Pucciniego w Toskanii
LUKKA – PIZA – TORRE DEL LAGO

29 lipca – 1 sierpnia 2021

Balaton i festiwal wina w Budapeszcie
BADASCONY – SOMLÓ – BUDAPESZT

9–12 września 2021

Śladami maurów w Andaluzji
MALAGA – GRANADA – SEWILLA – JEREZ DE LA 

FRONTERA
19–25 września 2021

Japonia i wina kwitnącej wiśni
TOKIO – KIOTO – FUJI – HIROSZIMA

11–24 września 2021

Wino i Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku

WASZYNGTON – FILADELFIA – NOWY JORK
1–10 października 2021

Przedłużenie lata na Malcie 
WINO, JOANNICI I CARAVAGGIO 

2 połowa października 2021 

Weekend z teatrem w Krakowie
TEATR STARY – TEATR STU – TEATR 

SŁOWACKIEGO
29–31 października 2021

Tango i wino między Oceanami
CHILE – ARGENTYNA – URUGWAJ – IGUAZÚ

10–25 listopada 2021

Święto Młodego Wina w Sandomierzu 
WINNICE – MANUFAKTURA W ĆMIELOWIE – 

FESTIWAL WINA
18–21 listopada 2021

Australia – w poszukiwaniu 
najlepszego shiraza

BAROSSA – MARGARET RIVER – SYDNEY – 
MELBOURNE 

luty / marzec 2022

Muzyczny Budapeszt przed świętami 
OPERA – FILHARMONIA – ŚWIĄTECZNY 

JARMARK 
9–12 grudnia 2021

www.podrozezwinem.pl

Rezerwacje i dodatkowe informacje: 
 722 100 224, wycieczka@wine-service.pl
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F E L I E T O N

Pod koniec stycznia Władimir Putin ujawnił swoje plany na emeryturę. Nie 
ujawnił niestety, kiedy ona nastąpi, ale powiedział, czym by się chciał zająć. 
Otóż jedną z rzeczy, o której marzy, jest winiarnia. Wprawdzie lokuje siebie 
na marginesie tego biznesu, raczej w sferze doradczej, na przykład radcy 
prawnego winiarni Abrau Dyurso, należącej do jego obecnego doradcy 
Borysa Titowa. 

PA W E Ł  G Ą S I O R E K

Wina dyktatora

A brau Dyurso to historyczna winiar-
nia powstała z woli cara w 1870 ro-
ku w Krasnodarskim Kraju. Kiedyś 

za matiuszki winiarnią kierowali wyłącznie 
Francuzi, całość produkcji stanowiły szampa-
ny dostarczane wyłącznie na carski dwór. Po 
okresie komunizmu, kiedy produkowała ja-
kąś kolejną wersję Igristoje, wraca dziś powoli 
do dawnej świetności. Po tym oświadczeniu 
Putina akcje winiarni poszybowały w górę, 
ale pewnie był to zupełny przypadek.

Fidel Castro zawsze lubił dobre alkohole 
i cygara. W maju 1958 roku, kiedy zaczynała się 
ofensywa Batisty pod Sierra Maestra, wysłał 
do swojej rewolucyjnej towarzyszki Celii San-
chez list: „Nie mam tytoniu, nie mam wina, nie 
mam nic. Butelka różowego wina, słodkiego 
i hiszpańskiego została w lodówce”. Jak widać 
rewolucja rewolucją, ale brak wina Fidelowi 
poważnie doskwierał. Castro powszechnie 
uważany jest zresztą za pierwszego hedonistę 
wśród dyktatorów. Lubił dobrze zjeść, uważał 
się za dobrego kucharza. Często wpadał osobi-
ście do prezydenckiej kuchni, by pouczać ku-
charzy jak gotować. Spaghetii gotował zawsze 
sam, homary i lucjany też wolał, by wychodziły 
spod jego ręki.

W wywiadzie z dominikaninem Frei Brettą 
Fidel i religia znaleźć można unikatowy prze-
pis podany przez Fidela: krewetki i langusty 
najlepiej jest piec w piecu lub na ruszcie. Lan-
gusty jedenaście minut w piecu, sześć minut 
na ruszcie nad żarem. Jako przyprawy tylko 
masło, czosnek i cytryna. „Dobre jedzenie to 
proste jedzenie” – kończy przepis Castro. Trud-
no dziś znaleźć więcej szczegółów związanych 
z winiarskimi gustami Castro. Niepokojem lek-
kim napawa cytat o różowym i słodkim winie, 
ale może aż tak źle nie było. Zresztą hedonizm 
Fidela nie ograniczał się li tylko do sfery jedze-
nia i picia. Zahaczał dość poważnie o wymiar 

damsko-męskich kontaktów, ale ze względu 
na profil tego pisma wątek ten pozwolę sobie 
pominąć. 

Franco był ideowym przeciwieństwem 
Castro. Różnili się wszystkim. Lewica i prawica 
w swoich skrajnych postaciach. Hedonizm 
z  jednej i  purytanizm z  drugiej strony. 
Purytanizm generała Franco w  Hiszpanii 
przejawiał się między innymi abstynencją. 
Wino tolerował wyłącznie do celów religijnych. 
Tylko czerwone. Białe jako nieprzydatne do 
eucharystii nakazał wyeliminować. Swoją 
drogą to ciekawe, bo współcześnie w kościele 
katolickim używa się do eucharystii wyłącznie 
wina białego, przeważnie w  słodkiej lub 
półsłodkiej wersji. Polityczno-winny paradoks: 
ultraprawicowy biały dyktator preferujący 
czerwone (!) wina. Z podobnym paradoksem, 
tyle że odwrotnym, mieliśmy też do czynienia  
na Węgrzech, gdzie pierwszy sekretarz 
Węgierskiej Partii Komunistycznej  János Kádár 
nakazał w znanym z produkcji czerwonych 
win regionie Badacsony produkcję wyłącznie 
białych win. Widać dyktatorzy nie zawsze 
kierują się tym samym kolorem w wyborze 
ideologii i wina. 

Ta ogólna niechęć caudilla Franco do wi-
niarstwa przyczyniła się do upadku całej bran-
ży. Najcięższe chwile przeżywały tradycyjne 
regiony produkujące białe wina, takie jak np. 
Rueda. Mali producenci byli w niełasce gene-
ralissimusa. Preferował on duże spółdzielnie, 
które miały produkować masowe ilości tanie-
go czerwonego wina. Żadne tam fanaberie 
zwariowanych winiarzy z Rioja, a w szczegól-
ności ze znienawidzonej przez niego Katalonii. 

W przeciwieństwie do Franco, portugal-
ski dyktator Antonio Salazar nie był absty-
nentem i lubił wino. Nie żeby tak przesadnie 
lubił go pić, ale ze wszech miar wspierał wi-
niarstwo w Portugalii. Uważał je za ważną 

branżę w gospodarce, mogącą przysporzyć 
wiele korzyści. Przede wszystkim wspierał 
małe rodzinne gospodarstwa winiarskie. Być 
może przyczynił się do tego fakt, że urodził się 
w centrum doliny Dão, jednego z najważniej-
szych miejsc na winiarskiej mapie Portugalii. 

Jak powszechnie wiadomo Józef  Wissar-
ionowicz Dżugaszwili, bardziej znany pod swo-
im przybranym nazwiskiem Stalin, był z pocho-
dzenia Gruzinem. Jak każdy Gruzin pijał wino, 
choć jak zgodnie podają źródła, raczej rzadziej 
niż częściej. Czerwone słodkie lub półsłodkie, 
czyli zapewne jakieś dobre kindzmarauli, gości-
ło na stole Józefa Wissarionowicza. Źródła nie 
podają, co popijali do kolacji po udanych (no 
może nie dla wszystkich) rozmowach w Jałcie 
wraz z Rooseveltem i Churchillem. Kiedy piszę 
te słowa 4 lutego 2021 mija właśnie 76 rocznica 
rozpoczęcia tych obrad. Była zima, i nawet na 
wysuniętym na południe Półwyspie Krymskim 
bywa o tej porze chłodno. Jeżeli służby dyplo-
matyczne Stalina zrobiły choć niewielki wysiłek, 
to musiały wiedzieć o winnych preferencjach 
Churchilla i jego skłonności do słodkich win. 
Może zatem były to jakieś portwajny lub ma-
dery z lokalnej wytwórni Massandra? A może 
Stalin częstował swoim rodzinnym gruzińskim 
saperavi lub kindzmarauli? Może komuś  kiedyś 
uda się to ustalić.

Podobno Jarosław Kaczyński, w przeci-
wieństwie do swojego ś.p. brata Lecha, nie 
gustuje w winach. Podobno, jeżeli już, to woli 
piwo. Wspominanie o nim w kontekście ty-
tułu tego felietonu, może nie jest do końca 
stosowne, ale interesujący jest fakt, że Lech 
był miłośnikiem wina, w szczególności czer-
wonego. Podobno w trakcie kilku całonocnych 
trudnych rozmów z Donaldem Tuskiem zda-
rzało im się zdegustować kilka dobrych bu-
telek. No ale miało być o winach dyktatorów, 
a nie o znanej chyba wszystkim winie Tuska. ◆

CAVA
N A  P R Z E B U D Z E N I E



CAVA
N A  P R Z E B U D Z E N I E

Aby dowiedzieć się więcej o winach zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl

Polecamy zestaw 6 win musujących z Katalonii:
• Cava Palau Brut (HMM01)

• Cava Palau Semi Seco (HMM02)

• Cava Mont Marçal Gran Cuvée Brut Reserva  (HMM19)

•  Cava Mont Marçal Extremarium Brut Reserva  (HMM17)

• Cava Aureum Brut Nature Gran Reserva (HMM18)

Kod: Z121CAVACATALUNYA
Punkty klubowe: 70

Cena:

349 zł

W ZESTAWIE

TANIE
J



W samym sercu Europy pomiędzy ciepłem 

kontynentalnego klimatu a chłodem prądów 

północnych skrywają się austrackie wina. 

Tak doskonałe warunki klimatyczne sprzyjają 

powstawaniu szlachetnych i wytwornych win 

pod chronionymi przez UE nazwami 

pochodzenia. Łatwo je poznać po 

czerwono-białej banderoli na nakrętkach 

oraz oficjalnym numerze kontroli jakości 

na etykietach. austrianwine.com

THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.
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