CZAS WINA
N R 4 (122) KWIECIEŃ 2021

E N OTEKA D LA KO NE SE RA

W W W. C Z A S W I N A . P L

ARGENTYNA
ISSN 2080-4253

INDEX 276049

1
2 100000 391769

Autorskie wina braci Durigutti

Dalmore Port Wood
Cena klubowa: 417,50 zł
Cena detaliczna: 469,50 zł
0,7 l / Kod: WWM35
Punkty klubowe: 84

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

CIEPŁE
POŁUDNIE

FRANCJI
ZESTAW
12-BUTELKOWY

Z

anim Państwo zapytają – już odpowiadam.
Zapytają Państwo bowiem niechybnie, czemuż to
winom, które tak wyśmienite sławy winiarskiej
krytyki jak James Suckling czy Tim Atkin oceniają na 91
czy 93 punkty, panel degustacyjny redakcji „Czasu Wina”
przyznaje łaskawie zaledwie 87 albo 88.
Odpowiedzi mogą być różne – od podkreślenia
nadzwyczajnej surowości naszych redaktorów, po mętne
detale związane z pułapkami degustacji w ciemno czy
kolejnością serwowanych win, tempo pracy, wypalenie
zawodowe lub pocovidową utratę najważniejszych
zmysłów.
A prawda jest taka, jeśli jest jakaś w ogóle, że i u nas tak
wysokie noty się zdarzają, a jakże, ale degustacja grupowa
wyniki niechybnie spłaszcza i uśrednia, skrajne w ogóle
kasuje, im więcej zatem sędziów, tym oceny statystycznie
niższe.
A mowa o pięknych i znanych winach z argentyńskiej
Mendozy, które wyszły spod rąk Hectora i Pablo
Duriguttich. W zestawach, które znajdą Państwo na
kolejnych stronach, umieściliśmy – i to jest prawdziwa
gratka – ich autorskie wina z krzewów nierzadko
i stuletnich. To, czy malbeki Hectora z Uco Valley
piękniejsze są od malbeków Pablo z Luján de Cuyo,
pozostawiamy do rozstrzygnięcia naszym Czytelnikom.
Dobrych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy

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)

Cena zestawu:

339
REKLAMA

zł

Kod zestawu: Z122SOUTHOFFRANCE
Punkty klubowe: 68

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

A R G E N T Y N A

Mendoza

od nowa

4

CZAS WINA

MOCNA
STRONA
AFRYKI

Winiarska Argentyna rozciąga się z północy na
południe wąskim pasem opartym o podnóża Andów.
Blisko dwieście tysięcy hektarów winnic i piąte miejsce
wśród krajów produkujących wino w świecie, pokazuje
jaką potęgą stała się w XXI wieku. I choć wyobraźnię
winnej publiczności rozpalają zwykle ekstremalnie
wysoko położone winnice Cafayate czy mrożone
podmuchami znad Antarktydy okolice Neuquén, to
Mendoza dźwiga największy ciężar odpowiedzialności
za markę Argentyny w świecie. Stąd bowiem
pochodzi większość z trzynastu milionów hektolitrów
argentyńskich win produkowanych co rok w tym kraju,
z czego spora część trafia na eksport.
J U S T Y N A KO R N - S U C H O C K A

W

KWIECIEŃ 2021

W ZE S

TAWIE

95 zł J
TANIE

Polecamy zestaw 6 win z RPA:
Lyngrove Collection Sauvignon Blanc (rpa03)
Lyngrove Reserve Chardonnay (rpa07)
Lyngrove Reserve Shiraz/Pinotage (rpa08)
Lyngrove Platinum Pinotage (rpa12)
Daddy West Cabrnet Sauvignon/Merlot (rpa21)
Lyngrove Reserve Cabernet Sauvignon (rpa23)
Cena:

349 zł

RE KL AM A

arto pamiętać, że obszar stu pięćdziesięciu tysięcy hektarów upraw winorośli w Mendozie, znacznie większy
od słynnego Bordeaux, nie jest jednorodny. Winnice
porastają tu zbocza na wysokościach sięgających 2000 m n.p.m.,
ale i rozpościerają się w całkiem nisko (jak na andyjskie okolice)
położonych dolinach. Geologiczne układanki są tak różne, jak te
na obu brzegach Żyrondy, jeśli trzymać się już bordoskiego tropu.
I kalejdoskop odmian – tu znów sięgamy myślą do francuskiego matecznika, skąd przecież przybyły do Argentyny jej dzisiejsze gwiazdy:
malbec, cabernet franc i cabernet sauvignon – mimo dominacji tej
pierwszej, daje winiarzom niemałe możliwości różnicowania stylów
i jakości wytwarzanych tu win. Niekrępowana apelacyjnymi ograniczeniami wyobraźnia enologów może więc rozwijać skrzydła niczym
kondor nad Aconcaguą. Normą staje się w Mendozie podkreślanie
unikalnego terroir winnicy czy wręcz osobnej parceli (a przecież nikt
się tu drzewiej nie bawił w uprawy mniejsze niż kilkaset hektarów
w jednym kawałku), czerpanie pełnymi garściami ze zbudowanej na
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wiedzy o tutejszych warunkach,
specyfice gleb i klimatu.
Mendoza kwitnie zatem zarówno organicznie, jak i biodynamicznie, ale przede wszystkim pojawiło się tu nowe pokolenie winiarzy,
którym leży na sercu jakość, a nie tylko sprzedaż. Na sztandarach
tej cichej rewolucji powiewają hasła wzywające do indywidualizacji
stylu i powrotu do natury wina, które niekoniecznie musi mieć 16%
alkoholu i podkręcony beczką ciężar. Poczciwy malbec, kojarzący
się zwykle ze słodkawą owocowością, zmienia się w rękach młodych
enologów w charakterne, napięte kwasowością i obdarzone niższym
alkoholem wino. Świeżość – to słowo w Mendozie (i Argentynie
w ogóle) odmienia się przez wszystkie przypadki.
◆

Kod: Z122SOUTHAFRICA
Punkty klubowe: 70

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

A R G E N T Y N A

Hektor i Pablo

Dwóch braci – dwa siedliska
Durigutti Family Winemakers, winiarnia, w której,
jak zresztą w całej Mendozie, niepodzielnie panuje
malbec, powstała niemal dwie dekady lat temu. Jej
unikalne winnice z krzewami nierzadko sięgającymi
stu lat, położone są w dolinach Luján de Cuyo oraz
Valle de Uco. Z nich właśnie powstają zarówno
wina sygnowane nazwiskiem właścicieli, jak i dwie
równoległe linie win autorskich: HD (linia Hectora
Durigutti) oraz Carmela (linia jego brata, Pablo), które
prezentujemy w naszych zestawach. O początki
winiarni, filozofię upraw oraz różnice w stylu
i smakach win Durigutti, jak również o przyszłość
malbeka, spytaliśmy właściciela i współzałożyciela
winnicy, Hectora Durigutti.
karolina barmuta: Skąd pomysł na produkcję dwóch linii win?
Jaka jest różnica między winami HD i Carmela?

hector durigutti: Kiedy w 2002 roku podjęliśmy z moim
bratem Pablo decyzję o zakupie winnicy, musieliśmy zdefiniować
również styl naszych win. Ostatecznie, ze względu na różne
upodobania, odmienne przygotowanie zawodowe i – co tu
dużo mówić – nieco odmienne gusta zdecydowaliśmy podzielić
⊲
produkcję. Moje wino, pod etykietą HD, tworzone jest

R EKL A M A

Vinho verde

na wiosnę

W ZE S

Cena:

299 zł
Kod:
Z122VINHOVERDE
Punkty klubowe: 60
zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl

9

BUTEL

Polecamy zestaw 9 win vinho verde:
6 x Vilacetinho Vinho Verde (PVV01)
3 x Casa De Vilacetinho Vinho Verde Grande Escolha (PVV02)

Aby dowiedzieć się więcej o winach
6

TAWIE

CZAS WINA

EK

A R G E N T Y N A

Muśnięcie dębiny
Cabernet Sauvignon 2018
CZAS WINA

88
PKT.

Durigutti
 Mendoza, Uco Valley, Luyán de
Cuyo
cabernet sauvignon 100%
% 14%
 17–18°C
4 mies., używany dąb francuski
 żeberka z grilla, pieczarki z patelni,
jagnięcina grillowana, twarde sery
Cabernet z Mendozy, stworzony
z owoców zbieranych na działkach
Uco Valley oraz Luyán de Cuyo.
W nosie ciemne wiśnie, porzeczka,
śliwki i jeżyny zmieszane z nutami
suszonych ziół, przypraw
i odrobiną mineralności. W ustach
potężny owoc idzie w parze
z równie wyrazistymi garbnikami.
Rocznik 2018 otrzymał aż 94 p. od
Jamesa Sucklinga.
Kod wina: A D U 0 4

CZAS WINA

87,5
PKT.

Zestaw miesiąca | Argentyna | kwiecień
Klubowa cena zestawu: 289 zł
Kod zestawu: Z122KWI
Punkty klubowe: 58

Cabernet Franc 2018

Bonarda 2018

Durigutti
 Mendoza, Uco Valley, Luyán de Cuyo
cabernet franc 100%
% 14%
 17–18°C
4 mies., używany dąb francuski
 gyros jagnięcy, pieczona
wieprzowina, perliczka, quiche
szpinakowy
Świeże, żywe, intensywne w swojej
owocowości wino z owoców
zebranych w Uco Valley i Luyán
de Cuyo. Długie, podbite beczką
francuską, w której przeszło
fermentację mlekowo-jabłkową
i dojrzewało przez kolejne 4 miesiące,
o aromatach porzeczki, jagód
i przypraw korzennych. Rocznik 2018
otrzymał 90 p. od Tima Atkina MW
i 93 p. od Jamesa Sucklinga.
Kod wina: A D U 0 3

Durigutti
 Mendoza, Rivadavia, Luyán de Cuyo
bonarda 100%
% 14%
 16–17°C
 empanada, pizza, makarony
w sosach pomidorowych, ser
provolone, hamburger wołowy
Wino oddające hołd rzadkiej,
a bardzo argentyńskiej odmianie
o potężnej owocowości podbitej,
dzięki użyciu francuskiej beczki,
odrobiną wanilii i mięty. W ustach
pikantne, zaczepne, z nutami
śliwek w czekoladzie. Rocznik 2018
otrzymał 91 p. od Jamesa Sucklinga.
Kod wina: A D U 0 2

CZAS WINA

86
PKT.

Malbec 2018

Petit Verdot 2018

Red Blend 2018

Durigutti
 Mendoza, Uco Valley, Luyán de Cuyo
malbec 100%
% 14%
 16–18°C
4 mies., używany dąb francuski
 spaghetti, klopski mięsne, chili con
carne, sałatka z buraczkami
Klasyczny malbec z Mendozy,
stworzony z owoców ok. 80-letnich
krzewów zbieranych na działkach
Uco Valley oraz Luyán de Cuyo.
W nosie dojrzałe śliwki podbite
delikatnie 4-miesięcznym
dojrzewaniem w starych francuskich
beczkach, w ustach świetna
równowaga między owocem
a rześką kwasowością. Rocznik
2018 otrzymał po 91 p. od Jamesa
Sucklinga i niezależnie od Tima
Atkina MW.
Kod wina: A D U 0 1

Durigutti
 Mendoza, Barrancas, Maipú
petit verdot 100%
CZAS WINA
% 13,8%
 18–19°C
PKT.
8 mies., dąb amerykański
 chińska wołowina barbecue, beryonii,
gulasz jagnięcy, kotlety jagnięce,
starzony ser gruyere
Lekko podkręcone beczką wino
o głębokiej barwie, masywnej
sylwetce i balsamicznych nutach
owoców leśnych, ziół i tytoniu.
W ustach gładkie, oleiste,
o okrągłych taninach i delikatnie
mineralnej nucie. Długa owocowa
końcówka.
Kod wina: A D U 0 5

Durigutti
 Mendoza
malbec, cabernet
sauvignon, cabernet franc,
syrah, bonarda
% 13,5%
 17–19°C
 pizza, spaghetti, wieprzowina
z grilla, warzywa grillowane
Czerwony kupaż najbardziej
rozpoznawalnych
argentyńskich odmian.
W nosie przewaga owoców
leśnych z odrobiną
malbekowej wiśni. W ustach
jedwabiste, gładkie,
o miękkiej wyraźnej
taniczności i dobrej
równowadze między
garbnikiem a owocami.
Kod wina: A D U 0 6

CZAS WINA

86
PKT.

86

CZAS WINA

86
PKT.

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

Tejo

Wina z serca

Portugalii

W ZE S

TAWIE

80 zł J
TANIE

Polecamy zestaw 6 portugalskich win:
Casal da Coelheira Reserva Branco (pcc02)
Casal da Coelheira Reserva Tinto (pcc06)
Terraços DO Tejo Red (pcc08)
Casal da Coelheira Tinto (pcc09)
Casal da Coelheira Branco (pcc12)
Tubucci (pcc13)

285 zł

Kod: Z122COELHEIRA
Punkty klubowe: 57

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

REKLAMA

Cena:

w tradycyjnym europejskim stylu, który
opiera się na terroir geologicznie bardzo
starym i raczej kamienistym. Dzięki
nieco mocniej zaznaczonym taninom
wino to jest bliższe kulturze i tradycji
Europy. Uprawa winorośli dla produkcji
tego wina odbywa się na terenie
tradycyjnego siedliska Luján de Cuyo.
Z kolei wina Pablo, w linii Carmela,
bazują na tradycji win amerykańskich,
a więc lżejszych, młodszych, bardziej
kwiatowych, których produkcja na
terenie nieco chłodniejszej doliny
dopiero buduje swoją historię. Winnica
znajduje się na terenach wyjątkowo
jałowych, gdzie korzenie winorośli
muszą głęboko szukać wody i elementów
odżywczych. A sama nazwa wina, które
wytwarza Pablo, pochodzi od imienia
jego córki, Carmeli.
Obydwie etykiety korzystają z tej samej
winiarni i jej infrastruktury, ale oczywiście
pewne etapy produkcji są odpowiednio
dostosowane do stylu każdego wina.
Trzecia linia to Durigutti – to nasz
wspólny projekt, łączący obydwa style
i odzwierciedlający zamysł winiarni jako
realizacji marzenia dwóch braci. Obecnie
możemy się pochwalić roczną produkcją
ponad dwustu tysięcy litrów wina oraz
uprawami różnorodnych szczepów na
terenie ponad dwunastu tysięcy hektarów.

Nie sądzę, by pozycja malbeka była
zagrożona. Owszem, argentyńscy winiarze
starają się pokazać, że obok malbeka
mamy także cały szereg interesujących
odmian. Twierdzę jednak stanowczo, że
malbec ma przed sobą jeszcze długą drogę
rozwoju. Dlaczego? Bo wciąż istnieje wiele
mikroregionów, dopiero co odkrywanych,
jak na przykład Las Compuertas czy
Altamira, gdzie znajdują się bardzo stare
winnice, dzięki którym możemy badać
i obserwować wielką różnorodność
siedlisk w obrębie tego jednego szczepu.
Widzę tę ewolucję na co dzień, dlatego
nie wierzę, że jakakolwiek odmiana może
zastąpić malbeka.
A przy tym produkcja wspomnianego
przez ciebie cabernet franc jest wciąż
bardzo niewielka. Owszem, obszar
nasadzeń tej odmiany stopniowo się
zwiększa, wszystko wskazuje jednak na
to, że jest to chwilowa moda na rynku
lokalnym. Musielibyśmy obsadzić nią
dziesięć razy więcej hektarów, żeby za
5–10 lat móc osiągnąć podobne wielkości
sprzedaży, jakie ma teraz malbec.

Argentyński malbec od wielu lat podbija
świat i promuje kraj na wszystkich

Opowiedz mi proszę trochę więcej
o winie z działki Altamira. Spróbowaliśmy

kontynentach. Również malbec winiarni
Durigutti sprzedaje się wspaniale
od Europy po Azję. Ale rośnie mu
konkurencja, choćby ze strony coraz
popularniejszego w Argentynie cabernet
franc. Czy to poważny rywal?

CZAS WINA

⊲

Wina ze starych
krzewów
Cabernet Sauvignon
Reserva 2017

CZAS WINA

88
PKT.

Durigutti
 Mendoza, San Carlos, Luyán de
Cuyo
cabernet sauvignon 100%
% 14,4%
 18–19°C
do 2025
16 mies., dąb francuski
 steki wołowe, steki jagnięce,
gulasz wołowy, twarde
dojrzewające sery
Wino wykonane z owoców ok.
70-letnich krzewów, niezwykle
pikantne, dymne i mineralne
z silną podbudową ciemnych
owoców, dobrze wyważoną
taniną i długim, słodkawym
finiszem. Wino niefiltrowane
i klarowane jedynie
naturalnymi metodami, może
wymagać dekantacji.
Kod wina: A D U 0 8

HD Malbec Reserva Old Vines Paraje
Altamira 2017
Durigutti
 Mendoza, Uco Valley, Altamira
malbec 100%
% 14,7%
 18–19°C
do 2028
16 mies., beczka francuska (50% nowa)
 kotlety jagnięce, pieczeń wołowa, twarde sery
dojrzewające
Autorskie wino Hectora Durigutti z owoców
krzewów posadzonych w 1943 roku na wysokości
1200 m n.p.m. Pięknie skoncentrowane, potężne,
o wspaniałym bukiecie dojrzałych leśnych owoców
podbitym goździkiem i cynamonem. Jedwabiste
taniny, świetna równowaga owoców i kwasowości.
Rocznik 2017 otrzymał 92 p. od Jamesa Sucklinga
i 90 p. od Tima Atkina MW.
Kod wina: A D U 0 9

Zestaw konesera | Argentyna | kwiecień
Klubowa cena zestawu: 435 zł
Kod zestawu: Z122KONKWI
Punkty klubowe: 87

Prem
iera

PKT.

Durigutti
 Mendoza, Uco Valley, Luján de Cuyo
malbec 100%
% 14,5%
 17–19°C
do 2023
10 mies., dąb amerykański
 wołowe burritos, fajitas, warzywa
grillowane, wędzone mięsa
Dojrzały, rześki, energetyczny
malbek podbity amerykańską beczką,
o nutach jeżyn i malin, z delikatnym
dotknięciem lukrecji i mokki. Wino
niefiltrowane i klarowane jedynie
naturalnymi metodami, może
wymagać dekantacji. Rocznik 2017
otrzymał 91 p. od Tima Atkina MW.
Kod wina: A D U 0 7

CZAS WINA

88,5
PKT.

W zestawie książka

Dobre Klimaty
Pawła Gąsiorka

Carmela Reserva Malbec Las
Compuertas 2016

CZAS WINA

90

Malbec Reserva 2017

CZAS WINA

89
PKT.

Durigutti
 Mendoza, Luján de Cuyo, Las Compuertas
malbec 100%
% 14,7%
 18–19°C
do 2026
12 mies., beczka francuska drugiego użycia
 pieczeń wołowa, gulasz jagnięcy, twarde sery
dojrzewające
Autorskie wino Pablo Durigutti z pojedynczej
parceli Las Compuertas zrobione z owoców ponad
stuletnich krzewów. W nosie pachnie jagodami,
jeżynami, z odrobiną polnych kwiatów, lukrecji
i dymu. Wino niefiltrowane i klarowane jedynie
naturalnymi metodami, wymaga dekantacji. Rocznik
2016 otrzymał 92 p. od Jamesa Sucklinga.
Kod wina: A D U 1 0

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

TOKAJ
NA SŁODKO
I WYTRAWNIE

Twojego Malbec Reserva z tej linii i była
to naprawdę uczta smaków i aromatów.

W ZE S

Przy tworzeniu tego wina z pojedynczej
parceli współpracujemy już od wielu,
wielu lat z lokalnymi plantatorami, którzy
mają swoje uprawy na wysokościach
powyżej 1150 m n.p.m. Nasze wina
produkujemy w ten sposób już od 2008
roku, kiedy jeszcze Altamira nie była tak
znanym siedliskiem.
To właśnie jej wyjątkowemu terroir
można przypisać specyfikę tego wina.
Podłoże w tych winnicach jest suche
i kamieniste, a amplituda temperatur
nocnych i dziennych bardzo duża, co
wpływa na dojrzewanie gron. Wszystkie
te elementy przekładają się na wino
o aksamitnym, pełnym smaku, głębokim
kolorze i wyraźnym aromacie.

TAWIE

80 zł J
TANIE

Polecamy zestaw 6 węgierskich win:
Grand Tokaj Cuvée N°8 (wtk01)
Grand Tokaj Furmint (wtk02)
Grand Tokaj Muscat Blanc (wtk03)
Grand Tokaj Late Harvest (wtk04)
Grand Tokaj Édes Szamorodni (wtk05)
Grand Tokaj Aszú 5 Puttonyos (wtk06)

355 zł

Kod: Z122GRANDTOKAJ
Punkty klubowe: 71

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

REKLAMA

Cena:

W ostatnich latach można
zaobserwować coraz większe
zainteresowanie winami organicznymi
i wegańskimi. Jak wygląda ta strona
oferty Durigutti?

Posiadamy w naszej ofercie tak wina
organiczne, z certyfikacją LETI, jak
również wegańskie, aktualnie w trakcie
procesu rejestracji. Przy tym nasze
największe autorskie wina z zasady nie
są filtrowane ani klarowane klasycznymi
środkami do stabilizacji i oczyszczania
wina – nieco na wzór win naturalnych –
co powoduje, że warto je przed rozlaniem
do kieliszków zdekantować.

Czy w pomysł rozwoju winnicy Durigutti
wpisana jest oferta enoturystyczna?

Jak najbardziej. Już teraz oferujemy
degustacje wina oraz zwiedzanie winnicy
w towarzystwie enologa jako przewodnika.
Jednak to, co ostatnio zajmuje nam
najwięcej czasu, oprócz zbiorów
oczywiście, które akurat się zaczynają na
naszej półkuli, to domykanie szczegółów
związanych z otwarciem naszej restauracji.
Oficjalnie powinna funkcjonować już
w marcu.
Dzięki otwarciu restauracji chcemy
zaproponować naszym klientom
kompleksowe doświadczenie Mendozy
jako regionu, naszej winiarni, kuchni
i wina. Bardzo dbamy o to, by nasze menu
oddawało smaki lokalnej, argentyńskiej
kuchni, ale też, żeby skomponowane było
przy użyciu organicznych i ekologicznych
produktów. Stąd też wszystkie składniki
będą pochodzić z naszego własnego
ogrodu. Dzięki temu chcemy również
zaznaczyć wagę zdrowej żywności, jej
pochodzenie i różnorodność smaków.
Oczywiście każdemu daniu będzie
towarzyszyć odpowiednio dobrane wino
naszej własnej produkcji.
Ten projekt, nazwany przez nas
Proyecto Compuerta, jest kolejnym
wspólnym krokiem, który realizujemy
z Pablo jako założyciele Durigutti Family
Winemakers i bracia. Z pewnością można
się spodziewać dalszego ciagu naszej
historii. 
◆
CZAS WINA

Wielkie reservy
Mendozy
Carmela Malbec Gran Reserva
Las Compuertas 2014
Durigutti
 Mendoza, Luyán de Cuyo, Las Compuertas
malbec 100%
% 14,5%
 18–19°C
do 2030
24 mies., nowa beczka francuska
 Steki wołowe, jagnięcina grillowana, sery
w typie cheddar, grillowane warzywa
Największe z autorskich win Pablo Durigutti
z pojedynczej parceli Las Compuertas
w okręgu Luyán de Cuyo, z owoców ponad
stuletnich krzewów malbeka, poświęcone
córce enologa, Carmeli. Potężny nos łączy
w sobie nuty leśnych owoców i kwiatów,
z wyraźnym śladem nowej beczki
francuskiej. Wino niefiltrowane i klarowane
jedynie naturalnymi metodami, wymaga
dekantacji. Rocznik 2014 otrzymał 92 p. od
Jamesa Sucklinga.
Kod wina: A D U 1 3

Zestaw premium | Argentyna | kwiecień
Klubowa cena zestawu: 525 zł
Kod zestawu: Z122PREMKWI
Punkty klubowe: 105

Malbec Gran Reserva 2016
CZAS WINA
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Durigutti
 Mendoza, Luján de Cuyo, Uco Valley
malbec 100%
% 14,7%
 18–19°C
do 2028
18 mies., beczka francuska drugiego
użycia
 Grillowane bakłażany, pieczeń
wołowa, gulasz jagnięcy, twarde sery
Największe wino linii Durigutti,
o najwyższej możliwej ekspresji
mendoskiego malbeka z dwóch
wielkich siedlisk – tradycyjnego
Luján de Cuyo oraz coraz bardziej
nowoczesnej Uco Valley. Wino
o potężnej koncentracji, z wyraźnie
zaznaczoną beczką i złożonym
bukietem owoców w drugim planie.
Wino niefiltrowane i klarowane
jedynie naturalnymi metodami,
wymaga dekantacji. Rocznik 2016
otrzymał 91 p. od Stephena Tanzera
(Vinous).
Kod wina: A D U 1 1

HD Gran Reserva Malbec Old Vines Paraje Altamira 2015
Durigutti
 Mendoza, Uco Valley, Altamira
% 14,6%
malbec 100%
 18–19°C
24 mies., nowa beczka francuska
do 2030
 Stek jagnięcy, wołowe teppanyaki, twarde sery dojrzewające, dziczyzna pieczona, gorzka czekolada
Największe z autorskich win Hektora Durigutti z pojedynczej parceli Altamira w Uco Valley, z owoców osiemdziesięcioletnich
krzewów malbeka. Masywne, gęste, o konfiturowych nutach leśnych owoców i wędzonej śliwki, podbitych goździkami,
ziołami, drzewem sandałowym i dymem. Wino niefiltrowane i klarowane jedynie naturalnymi metodami, wymaga dekantacji.
Rocznik 2016 otrzymał 91 p. od Jamesa Sucklinga i 93 p. od Tima Atkina MW.
Kod wina: A D U 1 2

Aby dowiedzieć się więcej o winach: zadzwoń 535 577 577 albo wejdź na stronę www.domwina.pl
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P O L E C A
Polecam zestaw 5 win:
•
•
•
•
•

Elegante Medium Sherry (HGB02)
Elegante Sweet Cream (HGB03)
Tío Pepe Sherry Fino (HGB05)
Solera 1847 Sherry Cream (HGB08)
Matusalem VORS 30 YO (HGB19)
Cena specjalna:

475 zł
Kod zestawu: Z122ABPOLECA
Punkty klubowe: 95

W zes

Sherry Wujek Józek

tawie
specja
ln
cena a

Winiarskie opowieści często splecione są z historiami obyczajowymi środowisk i społeczności, ale niewiele win
może pochwalić się tak długim i ciekawym rodowodem, jak wina Sherry González Byass. Ale, co najciekawsze,
niewiele win cechuje tak olbrzymia rozpoznawalność, granicząca z poczuciem współposiadania publicznego.
Piszę głównie o białym winie wzmocnionym Tío Pepe, choć nie tylko. Każdy, kto był w Hiszpanii, musiał otrzeć się
o tę nazwę. Bo Tío Pepe to chyba najsłynniejsze winiarskie logo i najsłynniejszy wujek Józek na świecie…
A R T U R B O R U TA

W

ylano litry atramentu, by opisać unikalny system produkcji win w Jerezie, noszący nazwę solera-criadera,
i w wielu poważnych opracowaniach przeczytać
można szereg ciekawostek o szczegółach technicznych tej nietypowej winifikacji. Nie będę więc
nudził detalami. Zwrócę tylko uwagę, że zgodnie
z tą metodą kolejne roczniki wina mieszane są
z wcześniejszymi, i w ten sposób powstaje niezwykły, wieloletni kupaż nadający kolejnym rozlewom
fenomenalną osobowość, a pijącym podniecającą
świadomość, że jakaś cząstka płynu może pochodzić sprzed stu, a może i więcej lat... Jest to możliwe
dzięki mikroklimatowi występującemu w trójkącie
miast Jerez de la Frontera, Sanlucar de Barrameda
i El Puerto de Santa María, ale także za sprawą wyjątkowej gleby pozwalającej na rozwój winorośli
oraz dzięki cechom gron uprawianych na andaluzyjskich ziemiach.
Wracając do nieprzemijającej roli tytułowego
wujka Józka, jaką odegrał w pierwszej połowie
dziewiętnastego wieku, muszę przytoczyć legendę na temat początków istnienia winiarni. Otóż
jej założyciel, Manuel María González Ángel, był
przedsiębiorcą handlującym z Anglikami. Założył
winiarnię wraz ze swoim pierwszym wspólnikiem
o nazwisku Dubosq, dlatego pierwsze etykiety, jakie pojawiły się na angielskim rynku, to sherry
fino González Dubosq. Ale – co tu dużo mówić
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– nie potrafił robić win… Manuelowi przybył z pomocą jego wuj, José Ángel de la Peña, który będąc
z zawodu farmaceutą, świetnie rozumiał procesy
zachodzące podczas winifikacji moszczu winogronowego. Dzięki jego wskazówkom i poradom winiarnia rozpoczęła produkcję win wzmocnionych
fino palomino, nazwanych później na cześć wuja,
„Wujkiem Józkiem”, czyli po hiszpańsku Tío Pepe.
Wuj poprosił Manuela o wynajęcie części winiarni,
by móc swobodnie eksperymentować. Istnieje też
hipoteza, że José Ángel był prekursorem metody
solera. Bowiem pierwsze o niej wzmianki pojawią
się w opracowaniach dopiero w drugiej połowie

„

Sherry Tío Pepe podbija smak
potraw, zmuszając mózg do
interpretacji doznań. Spróbujcie
Tío Pepe kosztować z najbardziej
kontrowersyjnymi do łączenia
daniami: jajkami z chrzanem,
sałatką z tuńczykiem, wędlinami
z rzeżuchą, sosem tatarskim.

dziewiętnastego wieku, podczas gdy sherry fino
było sprzedawane w Londynie przez firmę González Dubosq już w 1844 roku…
Z czasem butelka Tío Pepe otrzymała charakterystyczny wizerunek: sombrero i gitarę. I od

A R T U R

dziesiątków lat w tej właśnie postaci jest bodaj
najbardziej rozpoznawalną butelką wina hiszpańskiego na świecie. Jest też pierwszą zarejestrowaną marką handlową w Hiszpanii!
Dla mało doświadczonego entuzjasty win Tío
Pepe, jak każde sherry fino, nie będzie łatwe do
picia ze względu na swój zadziorny i kościsty charakter. Wzmocnione alkoholem, z delikatnie słonawym posmakiem i ostrym jak brzytwa aromatem
zjednuje sobie tylko wybraną grupę wielbicieli
ekstrawaganckich smaków. W nosie pojawiają się
nuty cytryny, zielonych oliwek i delikatne drożdże.
Silnie wyczuwalne są aromaty owocowe, głównie
wybija się smak jabłka. Ale są też migdały i suszone
kwiaty. W ustach dodatkowo wyczujemy pikantnego grejpfruta, soczystą cytrynę i znów jabłko.
Po wypiciu pojawia się lekki słono-gorzki finał,
z wyraźnymi nutami aldehydu octowego.
Jednak wielu Hiszpanów, a na pewno większość Andaluzyjczyków, ale także przyjezdnych,
do których zalicza się autor tekstu, nie wyobraża
sobie jedzenia popularnych tam dań z owoców
morza, a w szczególności krewetkowych przysmaków, bez akompaniamentu tego właśnie wina! Sherry Tío Pepe działa jak umami, podbija
smak potraw zmuszając mózg do interpretacji
doznań. Dowie się o tym każdy, kto choć raz
poeksperymentuje z sherry fino. Nie wierzycie?
Spróbujcie Tío Pepe kosztować z najbardziej
kontrowersyjnymi do łączenia daniami: jajkami
z chrzanem, sałatką z tuńczykiem, wędlinami

z rzeżuchą, sosem tatarskim (ot, wielkanocne
dania…). Orgia dla zmysłów!
Kończąc historię winiarni sprzed dwóch wieków – podobna wydarzyła się w Anglii, gdy do
pośrednika Roberta Blake’a Byassa dotarła pierwsza dostawa sherry z wytwórni González Dubosq.
Najpierw Robert Blake kazał zwrócić całą dostawę oceniając ją jako popsutą – ale ponieważ
musiałoby to potrwać z powodów formalnych,
ostatecznie wino przedostało się do odbiorców.
Jakież było zdziwienie Blake’a, gdy konsumenci
poprosili o więcej. Znacznie więcej… Niedługo
trwało, a Robert Blake Byass stał się wspólnikiem
Manuela Gonzáleza i od tamtych czasów, przez
kolejne sto pięćdziesiąt lat, obie rodziny wspólnie
zarządzały świetnie prosperującym hiszpańsko-angielskim biznesem.
Z niedowierzaniem i sympatią śledziliśmy
swego czasu spór, jaki wywołała
sprzedaż firmie Apple słynnego
budynku w Madrycie, na La Puerta del Sol, pod numerem 1. Na
jego dachu, przez niemal sto lat
umieszczony był zabytkowy już
neon ze słynnym Tío Pepe i nagle
został zdemontowany – prawdopodobnie w celu zastąpienia go
amerykańskim cyberjabłkiem.
Wywołało to jednak tak wielkie
poruszenie wśród Hiszpanów,
nawet tych, którzy mieszkali
z dala od stolicy, a podobno

B O R U T A

P O L E C A

nawet wśród tych, którzy sherry fino nie pijają,
że ostatecznie neon wrócił na plac, tyle że pod
inny numer.
Sherry González Byass to jednak nie tylko
wspomniane wytrawne fino. To także, a dzisiaj
może przede wszystkim (poza Andaluzją), wina
wzmocnione słodkie. A wśród nich dwa, na które również chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze
to Solera 1847. Jego najstarsza cząstka pochodzi
z pierwszego zalania beczki, czyli z roku 1835,
a najmłodsza ma osiem lat. W swojej trzydziestoletniej wersji znanej pod nazwą Matusalem
VORS (co rozszyfrować można jako very old rare
sherry), stało się symbolem współpracy z Wielką
Brytanią. To wino bowiem otrzymał w prezencie
urodzinowym Winston Churchill, za co wylewnie dziękował firmie González Byass, przesyłając
telegram w dniu otrzymania przesyłki.
Każdy, kto pije sherry, w dowolnej jej postaci,
ma okazję dotknąć kubkami smakowymi roku,
w którym we współczesnej historii świata wydarzyło się coś ważnego. Takie myśli często towarzyszą mi, gdy
mam okazję podelektować
się Solerą 1847, czego życzę
bezpretensjonalnie naszym
klubowiczom. A jeśli ktoś
pali cygara, to niemal obowiązkowo zachęcam do otwarcia
butelki do cygarowego bucha – to świetny towarzysz beztroskiej chwili zadumy.
Słodko i wzmacniająco polecam. Także
na Wielkanoc!
◆

F E L I E T O N

Historia
pewnej podróży
Pozwolenie na przyjazd do Urugwaju wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
W czasach Covidu nie da się bez niego przekroczyć granicy. Argentyna nie
zezwala obcokrajowcom nawet na tranzyt przez swoje lotniska. Tylko Brazylia
wykazuje lekko sambowy stosunek do koronawirua. Witamy w realnym świecie
pandemii AD 2021.
PAW E Ł G Ą S I O R E K

Z

aczęło się dobrze. Klasyczne dobre złego
początki. Samolot z kompletnie pustego
krakowskiego lotniska wyleciał punktualnie. Krótki przelot na początek. Około pół godziny
do Warszawy. Na trzygodzinne oczekiwanie na
lotnisku miałem prosty plan. Zaszyć się w business
lounge, zdegustować kilka kieliszków wina, podgryźć trochę sera i poczytać gazety, których tam
zawsze jest komplet. Nie wziąłem tylko pod uwagę
jednego. Covidu. Warszawski salonik biznesowy był
tego dnia zupełnie pusty. Nie że brakowało na lotnisku pasażerów. Brakowało natomiast wszystkiego
innego: wina, alkoholu, kawy, sera i gazet. Mówiąc
precyzyjnie: nie było niczego. Nic to – pomyślałem.
Dalej lecę klasą biznes, tam na pewno będzie dobre wino. W samolocie LOTu do Frankfurtu podają
w „biznesie” posiłek. Mówiąc precyzyjnie, to co
podają nazywają posiłkiem, ale składa się nań zaledwie kilka plasterków szynki, lodowata, bo wyjęta
prosto z lodówki bułka i równie lodowate masło. Dla
mnie najważniejsze było wino. Z dwóch dostępnych
wybrałem czerwone francuskie Nos Racines Merlot (dostawca: Ambra). Nigdy nie słyszałem o tym
winie, ale skoro podają je w biznesklasie naszego
dumnego narodowego przewoźnika, muszą mieć
jakieś powody. W końcu nie o każdym winie słyszałem. Zaintrygowany popatrzyłem na kontretykietę:
„Wino wytrawne z Francji, butelkowane w Niemczech przez Zimmermann-Graff ”. Nie będę nawet
próbował go opisywać. Wziąłem łyk i odstawiłem.
Od dawna zastanawiam się, w jaki sposób LOT
wybiera wina. Kto tam doradza, czy są ogłaszane
przetargi na dostawy. Jestem dwadzieścia pięć lat
w tym biznesie i nigdy nie udało mi się zgłębić tej
tajemnicy. Chciałbym tylko, by obecny prezes LOTu
Rafał Milczarski spróbował tego wina. Może poproszę znanego mi prezesa Ambry Roberta Ogóra, by
podesłał do biura prezesa LOTu skrzyneczkę tego
smakołyku.
Markus del Monego, Master of Wine i Światowy
Mistrz Sommelierów z 1998 roku we własnej osobie odpowiada za kartę win w Lufthansie. Jakoś nie
przyszło mu do głowy, by biznesowym pasażerom
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Lufthansy serwować Nos Racines Merlot, choć niemieckiego rozlewnika miałby na miejscu. Na aperitif
serwują w Lufie Champagne Castelnau Brut Reservę.
Selekcja win białych zawiera – co logiczne – niemieckiego rieslinga, ciekawego torrontesa z argentyńskiej
Salty, i alvarinho z portugalskiego regionu Minho.
Wybór tego ostatniego Markus tłumaczy tym, że etymologicznie słowo „Alvarinho” znaczy „małe białe
z Rhin”. Nigdy się z tym tłumaczeniem nie spotkałem,
ale człowiek – jak zgrabnie kiedyś zauważył prezydent
Duda – uczy się cały czas. Wśród czerwonych w Luft
hansie mamy też trzy wina: bardzo porządny medóc
w klasie cru bourgeois, argentyński cabernet sauvignon i włoskie sangiovese z Emili-Romanii.
Z czysto dziennikarskiego obowiązku, bez większej radości, jak nie porównując wicepremier Gowin
głosujący w Sejmie, spróbowałem wszystkich win wybranych przez Markusa podczas lotu nad Atlantykiem.
Trzeba przyznać to mistrzowi sommelierów
z 1988 roku, że potrafi utulić pasażerów do snu. Po
degustacji raptem siedmiu win (nie twierdzę wcale,
że tylko po jednym kieliszku każdego) sen przyszedł
natychmiast. Rano obudził mnie komunikat kapitana
statku powietrznego oznajmiający, że mamy około
pięćdziesięciu minut opóźnienia. Skończyły się żarty,
zaczynają schody –pomyślałem jak prawie sto lat temu
Wieniawa- Długoszowski próbujący wjechać koniem
na pierwsze piętro warszawskiej Adrii. Miałem bowiem dokładnie sto sześćdziesiąt minut na przesiadkę.
Prawdziwe schody zaczęły się jednak dopiero
wtedy, kiedy po przebiegnięciu kilkuset metrów
brazylijskiego lotniska Garulhos, okazało się, że mój
samolot postanowił beztrosko odlecieć beze mnie.
Wdrażamy plan „B” – postanowiłem, choć ślady win
Markusa ciągle kołatały w mojej zatroskanej głowie.
Plan „B” sprowadzał się do brawurowej podróży
lądem do granicy urugwajskiej. Podróży z Porto
Alegre, gdzie trzeba było najpierw dotrzeć. Tutaj
słowa uznania dla niesamowitej pani Ewy, sprzedającej mi od wielu lat lotnicze bilety. Pani Ewie
udało się już wielokrotnie wybawić mnie z niejednego komunikacyjnego problemu. Akcja: telefon do
Polski, do pani Ewy, kupujemy bilet do Porto Alegre.

Odzew: jestem w toku, odbieraj bagaż i maszeruj do
check-inu. Szybki check-in i jako jeden z ostatnich
pasażerów dumnie zasiadłem na pokładzie Airbusa
zmierzającego do Porto Alegre. Stamtąd już tylko
czterysta kilometrów z niewielkim okładem do urugwajskiej granicy. Możliwie szybko zaokrętowałem
się na pokładzie lotniskowej taksówki prowadzonej
sprawną ręką afroamerykańskiego taksówkarza Niltona. Wprawdzie pierwszy raz usłyszał ode mnie
nazwę granicznego miasteczka Jaguarão, ale od
czego ma się w komórce mapy Google?
Podróż mijała pogodnie, choć powoli. W konwersacji z kierowcą Niltonem starałem sobie przypomnieć wszystko czego – bez większego skutku
– próbował mnie nauczyć w Krakowie inny Nilton,
właściciel szkoły językowej o wdzięcznej nazwie
Porto Alegre.
Granica urugwajsko-brazylijska przebiega tutaj
na rzece Jaguarão. Brzegi łączy piękny stary most,
którego architekt musiał zapatrzyć się na londyński
Tower Bridge. Po obu stronach piękne murowane
wieże, a w nich uwijający się w pocie czoła pogranicznicy i celnicy. Zszokowani obecnością białego Europejczyka na tej odległej rubieży nie robili
większych przeszkód. Miałem w planie ucałowanie
urugwajskiej ziemi po przekroczeniu granicy, ale
rzęsisty deszcz mnie od tego odstręczył.
Po kolejnej godzinie jazdy dotarliśmy do Melo. Mało kto słyszał o tym urugwajskim, mocno
peryferyjnym mieście. Słyszał o nim nasz papież
Jan Paweł II, który w 1988 roku odwiedził tutejszą
katedrę.
Rozumiejąc doskonale, że w wieczornych godzinach, kiedy tam zawitaliśmy, katedra będzie już
zamknięta, skierowaliśmy nasze kroki do jedynej
otwartej tego poniedziałku parilli. Na stół wjechały
choriza, morcille, sery z grilla, no i oczywiście asado
de tira. W kieliszkach pojawił się mocno wybarwiony, prawie czarny tannat. Życie wróciło do normy.
Prezesie Milczarski, sommelierze Markusie del
Monego, pora pomyśleć o urugwajskim tannacie
do businnes class. Niech ludziom podróżuje się
łatwiej.
◆
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SZEŚĆ TWARZY

MALBECA
Polecamy zestaw 6 win z Argentyny:
Lorca Ópalo Malbec (arf04)
Lorca Fantasía Malbec/Syrah (arf02)
Enrique Foster Reserva Malbec (arf23)
Gran Lorca Ópalo Red Blend (arf14)
Enrique Foster Ique Malbec (arf20)
Lamita Malbec (arf52)
Cena:

395 zł

Kod: Z122MALBEC
Punkty klubowe: 79

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

THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.

W samym sercu Europy pomiędzy ciepłem pod chronionymi przez UE nazwami
kontynentalnego klimatu a chłodem prądów

pochodzenia. Łatwo je poznać po

północnych skrywają się austrackie wina.

czerwono-białej banderoli na nakrętkach

Tak doskonałe warunki klimatyczne sprzyjają oraz oficjalnym numerze kontroli jakości
powstawaniu szlachetnych i wytwornych win

na etykietach.

austrianwine.com

