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Latem oddajemy się upragnionemu relaksowi, spędzamy czas w gronie 
przyjaciół i sięgamy po lżejsze jedzenie. Wspólnym posiłkom towarzyszy 
schłodzone wino – orzeźwienie w upalne dni i przyjemne długie wieczory. 
Polacy coraz częściej potwierdzają, że wino jest doskonałym dopełnieniem 
każdego posiłku, tak w domowym zaciszu, jak na działce przy grillu – mówi 
Konrad Korzeniowski, Wine Master Faktorii Win. Dlatego w tym magazy-
nie proponujemy dania z rusztu – świeże sezonowe warzywa, lekkie owoce 
morza i ulubione czerwone mięso w innej odsłonie. Kulinarnych wskazówek 
udzielają Kuba Kaftański i Zosia Pazik – duet ze stołecznego lokalu Miłość. 
Wina z naszej oferty doskonale podkreślą walory smakowe polskiej kuchni 
bazującej na darach lasu, sadu i ogrodu.

Podczas wspólnych przyjęć spróbujcie rześkich koktajli przygotowanych we-
dług receptur Franciszka Kunickiego – barmana Miłości i Patio Kredytowa. 
Wbrew pozorom wino lubi nietypowe połączenia, a we wszystkich ekspery-
mentach z trunkami cel jest jeden – odkrycie nowego doskonałego smaku. 

Orzeźwienia, a przy tym doskonałej zabawy szukamy także w kolebce wi-
niarstwa – Francji. Wyprawa z przyjaciółmi szlakiem południowych winnic to 
doskonała okazja do odkrycia trunków ze słynnych regionów: Langwedocja 
czy Dolina Rodanu. Bezpretensjonalne francuskie smaki odnajdziecie tak-
że w naszej ofercie – sięgając po nie, pamiętajcie, że wino najlepiej smakuje 
w atmosferze radości i wspólnej celebracji – Francuzi coś o tym wiedzą. 
Bierzmy z nich przykład i świętujmy codzienność. Salut!

FAKTORIA WIN – KUPUJ WINA ONLINE

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się zwyczajom Polaków ceniących wy-
godę, poszerzamy naszą ofertę o wina dostępne we Frisco.pl – największym 
wirtualnym supermarkecie w Warszawie. Przy okazji codziennych zaku-
pów online będziecie mogli wybrać wino z asortymentu Faktorii Win, który 
uzupełniliśmy o wyselekcjonowaną kolekcję dostępną tylko w internecie. 
Zachowaliśmy intuicyjną nawigację, aby ułatwić wam wybór idealnej butelki 
na prezent, randkę czy letni wieczór z przyjaciółmi. W magazynie wyróżnia-
my kilka win z oferty Frisco.pl – sprawdźcie, co dla was przygotowaliśmy. 
Zakup doskonałych win jeszcze nigdy nie był tak wygodny!

Dobry wybór wina 
na każdą okazję



NA PREZENTNA PREZENT

Zastanawiasz się, czy butelka wytrawnego 
Château de Pouzols Minervois zamiast bu-
kietu kwiatów przy składaniu życzeń to dobry 
pomysł? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej! 
Istnieje duża szansa, że wyrazisty aromat doj-
rzałych jeżyn, aronii i jagód z nutą pikanterii 
szybciej przypomni miłe weselne chwile niż 
żółte tulipany. Poza tym taka praktyka może 
być dobrym początkiem innych związanych 
z winem zwyczajów, na przykład skomple-
towania domowej piwniczki. Nietuzinkowym 
pomysłem jest także składka gości wesel-
nych przeznaczona na skompletowanie takiej 
piwniczki przez profesjonalistę. Zanim jednak 
wybierzesz odpowiednie wino na prezent, 
zorientuj się, jakie preferencje mają państwo 
młodzi. Mocne i prężne Château de Pouzols 
Minervois sprawdzi się doskonale, pod wa-

runkiem że nowożeńcy lubią winne wyzwa-
nia, a nie subtelne i lekkie trunki. Dobrze 
skoncentrowane, ale jednocześnie lżejsze od 
Château będzie natomiast czerwone Domaine 
de Cazelles-Verdier Minervois z wyczuwalnym 
smakiem soczystych dojrzałych malin i wiśni 
sparowanych z intrygującą nutą suszonej 
śliwki, gałki muszkatołowej oraz goździków. 

Jeśli zależy ci na tym, by prezent był napraw-
dę od serca, rozważ opcję spersonalizowa-
nej etykiety. Dedykacja czy nazwanie wina 
na cześć młodej pary na pewno podkreśli 
wartość sentymentalną prezentu. Do tego 
komplet kieliszków, eleganckie opakowanie 
w postaci drewnianego pudełka i możecie się 
bawić do białego rana! 

WINA, WINA DAJCIE
Wino to obietnica radości, spełnienia marzeń, 
ekscytacji i szczęścia zamkniętych w butelce. 
Prawdopodobieństwo, że gość weselny popro-
si o kieliszek chianti czy cabernet sauvignon 
jest naprawdę duże. Królujące na stołach we-
selnych wino nie należy już bowiem do rzad-
kości i coraz częściej wypiera inne alkohole, 
jak chociażby wódkę. Wprowadza atmosferę 
elegancji i narzuca subtelny weselny styl. Daje 
też sporo możliwości serwowania – można 
je podawać do przywitania gości, wznoszenia 
toastu, serwowanych dań, weselnego tortu. 
Jeżeli na stole stoi kilka potraw równocześnie, 
wina często stawia się nieopodal, aby goście 
mogli wybrać ulubiony gatunek. Sprytną 
wskazówką dla nich jest umieszczanie przy 
butelkach estetycznych kartek z instrukcjami, 

np. „wytrawne Chianti Torfagiano polecamy do 
czerwonych mięs, zwłaszcza dziczyzny”. Ten 
prosty zabieg ułatwi gościom wybór odpo-
wiedniego wina. 

WITAJ W RODZINIE!
Pierwszy toast – wznoszony czerwonym 
winem lub szampanem – należy do ojca panny 
młodej witającego nowego członka rodziny. 
Drugi należy do ojca pana młodego, który wita 
synową, a trzeci do bliskich państwu mło-
dym, np. świadka, który zazwyczaj życzy im 
pomyślności i toast okrasza jakąś anegdotą 
z życia nowożeńców. Savoir-vivre nakazuje, 
by nie uderzać sztućcami w kieliszek w celu 
skupienia uwagi gości, a podczas wypowia-
dania toastu nie trzymać kieliszka wysoko. 
Warto pamiętać, że toastów nie wznosi się 

Canepa Famiglia pochodzi z chilijskiego regionu 
Casablanca Valley, gdzie w winnicy Viña Cane-
pa winogrona dojrzewają powoli smagane wia-
trem znad Pacyfiku. W tym winie o zielonkawo-
żółtym kolorze wyczuwa się przyjemne aromaty 
cytrusów z nutami mineralnymi w tle. Na pod-
niebieniu świeże, z odpowiednią kwasowością.

Canepa Reserva 
Famiglia
Chile 
 

44,99 zł
białe
wytrawne

18-20°C t
0,5 h z

 

p
 Na prezent

Przed młodą parą jedno z bardziej wyjątkowych 
wydarzeń w życiu – ślub. Zarówno młodym, 

jak i gościom zależy na tym, aby był to dzień, 
który zapamiętają na długo. Pomoże w tym 

dobre wino – prezent, który nada odpowiedni 
ton weselnemu przyjęciu i podkreśli jego 

niepowtarzalny charakter.

tekst: Mila Wiśniewska

Gorzko! Gorzko!
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NA PREZENTNA PREZENT

Château Brassac, położony w jednym z najwyż-
szych punktów w regionie Salleboeuf na wschód od 
Bordeaux, jest źródłem dobrej jakości wina Bor-
deaux Supérieur. Tutejsze wina sięgają tradycją 
XVIII wieku. Château Brassac szczyci się jednym 
z najbardziej atrakcyjnych terenów i jest wyjątko-
wo zróżnicowany pod względem apelacji. Gleby 
gliniasto-wapienne i żwirowe tworzą najlepsze wa-
runki do dojrzewania dla szczepów: merlot, caber-
net franc i cabernet sauvignon. Na nosie Château 
Brassac oferuje atrakcyjną złożoność, od aromatu 
czarnej porzeczki i jeżyny po nuty korzenne. Wino 
świeże, skoncentrowane i dobrze zrównoważone na 
podniebieniu. Eleganckie i pełne finezji.

W roku 1437 na słonecznych zboczach 
Minervois rozpoczęła się piękna historia ba-
ronów do Fournas. Dzisiaj Minervois to jeden 
z regionów AOC, czyli apelacji winiarskich, 
w których obowiązują niezwykle restrykcyjne 
jakościowo zasady produkcji wina. Château 
de Pouzols oznacza po prostu posiadłość 
w Pouzols, małej miejscowości we francuskim 
regionie Langwedocja-Roussillon, do którego 
przynależy również Minervois. Wino Château 
de Pouzols jest obdarzone wyjątkową, głęboką 
barwą oraz niezwykle wyrazistymi aromatami 
dojrzałych czerwonych owoców z delikatnie 
zaznaczonymi pikantnymi nutami.

Chianti to jedna z najpopularniejszych odmian 
wina, którego ojczyzną jest Toskania – region 
w środkowych Włoszech z Florencją na czele. 
Swój wyjątkowy charakter wino zawdzięcza 
lokalnej glebie oraz szczepowi winogron sangio-
vese. Pozwala on na produkowanie win bardzo 
wyrazistych w smaku. Chianti wyróżniają: czer-
wony kolor, wytrawny smak, mocny aromat 
oraz przebogata tradycja winiarska sięgająca 
średniowiecza. Ofiarowane w prezencie wyraża 
dobry gust i smak.

Domaine de Cazelles-Verdier Minervois to wino 
pochodzące z mineralnych gleb dających piękne, 
skoncentrowane aromaty. Rodzinna posiadłość 
zlokalizowana w sercu Minervois istnieje od 
1713 r. Historia rozpoczęła się, kiedy dziadek 
ówczesnego właściciela Jean-Paul Verdier  
prowadził w Wietnamie farmę z papryką. To 
umożliwiło mu ekspansję we Francji, osiedlenie 
rodziny w Minervois i rozpoczęcie produkcji win. 
Wino słynie z głębokiego koloru, aromatu  
czarnych owoców i lekkich, pikantnych nut. 

Château Brassac 
Bordeaux 
Francja 
 

49,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

p
 Na prezent

Château  
de Pouzols 
Francja 
 

59,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

p
 Na prezent

Chianti 
Torfagiano   
Włochy 
 

18,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

p
 Na prezent

Domaine de 
Cazelles-Verdier  
Francja 
 

49,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

p
 Na prezent

w trakcie jedzenia, lecz w przerwach między 
posiłkami. W Polsce toasty prawdopodobnie 
pojawiły się w epoce króla Zygmunta I Starego 
i na początku były domeną królewskich uczt. 
Pierwsze wznoszono jednym kielichem, który 
podawano sobie z ust do ust, lub stukano 
się kielichami tak mocno, że ich zawartość 
przelewała się z jednego do drugiego kielisz-
ka. Zwyczaj przelewania wina z kieliszka do 
kieliszka przyszedł z kolei ze starożytnego 
Rzymu, gdzie był sposobem na sprawdzenie, 
czy trunek nie zawiera trucizny. W Grecji 
natomiast metodą na upewnienie się, że z wi-
nem jest wszystko w porządku, było wypicie 
pierwszego łyku przez gospodarza. W ten 
sposób udowadniał on gościom, że nie miał 
na celu ich otrucia i mogą śmiało kosztować 
wybornego trunku. 

FLAKON PEŁEN WRAŻEŃ
Przed weselem trzeba zadbać także o do-
skonałe samopoczucie przyszłych gości. Nie 
macie pomysłu na wieczór kawalerski lub 
panieński, a perspektywa hucznej imprezy 
w klubie bardziej was odstrasza, niż przycią-
ga? Kameralna winiarnia może być strzałem 
w dziesiątkę. „Stół i wino sprzyjają przyjemnej 
zabawie”, mawiał Owidiusz. Jej gwarantem 
będzie na pewno niezbędny towarzysz spotkań 
towarzyskich w postaci wina musującego, 
najlepiej białego lub różowego. Ważne, by 
trunki były dobrze schłodzone, otwierane 
i nalewane tuż przed podaniem, bo tylko 
w takiej formie zadziałają orzeźwiająco. Jako 
aperitif sprawdzi się białe Canepa Reserva 
Famiglia Sauvignon Blanc. Dopilnujcie, by kel-
ner zadbał o otwieranie butelek, napełnianie 

kieliszków gości, a także kolejność podawania 
win zgodnie z zasadą, że pierwszeństwo mają 
wina wytrawne białe, różowe i czerwone, 
a następnie wina wzmacniane i słodkie. Coraz 
większą popularnością cieszą się także wie-
czory z sommelierem. Połączone z degustacją 
wybornych win warsztaty są świetną okazją do 
zapoznania się z historią regionu, z którego 
pochodzi dany trunek, wysłuchania niezna-
nych winnych opowieści, spróbowania idealnie 
sparowanych z winem przekąsek. W ofertach 
różnych firm można znaleźć chociażby opcję 
zabawy z winiarskimi flakonami zapachowymi, 
której celem jest odkrywanie bukietu wina. 
Na czym to polega? Uczestnicy otrzymują od 
sommeliera trzy flakoniki, a ich zadaniem 
jest odgadnięcie, jakie aromaty są w nich 
zamknięte. Następnie podczas degustacji 
muszą wskazać, który z poznanych aromatów 
występuje w winie. Niezapomniane wrażenia 
i dobra zabawa w pakiecie.

Wieczór kawalerski lub panieński sprzyja 
także obdarowaniu narzeczonych butelką 
dobrego trunku. Kupując wino, warto korzy-
stać z porad Faktorii Win. Będziecie wówczas 
mieli pewność, że do rąk przyszłych państwa 
młodych trafi trunek wyjątkowy, elegancki, 
pełen finezji i subtelny, jak chociażby Château 
Brassac Bordeaux Superieur. Po wieczorze ze 
znawcą wina narzeczeni sięgną po kieliszek 
podarowanego gatunku wzbogaceni o winiar-
ską wiedzę. 

Ślub w winnicy

W krajach winiarskich, ale także w Polsce 
coraz większą popularnością cieszą się 
oświadczyny i śluby w winnicy. Niepowta-
rzalny klimat miejsca to wyjątkowa sce-
neria do wypowiedzenia sakramentalnego 
„tak”. Degustacja autorskich win tylko 
podkreśli atmosferę wyjątkowości! 

8 9www.faktoriawin.plMagazyn Faktoria Win



Schłodzić czy podawać ciepłe? Rozcieńczać kostką lodu? 
Jakie znaczenie ma kształt kieliszka? Reasumując: jak 
uniknąć wpadki podczas serwowania wina na randce? 

Oto kilka zasad, których przestrzeganie sprawi, że 
romantyczny wieczór lub kolację przy świecach z winem 

w tle zapamiętacie na długo.

tekst: Mila Wiśniewska

Winiarski
savoir-vivre

„Wino otwiera serce na miłość”, mawiał Owi-
diusz. Potrafi wpłynąć na atmosferę spotkania, 
sprawić, by towarzyszące mu emocje zostały 
w nas na dłużej lub uleciały szybko jak bąbelki 
ze źle nalewanego wina musującego. Jednak 
nawet wyjątkowy trunek nie ujawni swoich wa-
lorów, jeśli podasz go w nieodpowiednim kie-
liszku, złej temperaturze lub w nieprawidłowy 
sposób. Przeczytaj nasz poradnik, a unikniesz 
faux pas, zaskoczysz partnera swoją wiedzą, 
pomysłowością i oczarujesz kulturą podawania 
wina. 

MAGIA OPOWIEŚCI
Zacznijmy od nastroju. Na „obcasie włoskiego 
buta”, w południowej części Włoch, kryje się 

nie do końca odkryta tajemnicza kraina. Apulia 
– miejsce, do którego warto uciec chociażby 
w opowieściach. Nazywana przez Greków 
Enotrią, czyli Winną Krainą, posiada od 100 do 
250 tys. ha winnic i produkuje najwięcej wina 
w kraju! Oczarowuje przepięknymi plażami, 
górami i urokliwymi domkami trulli. Malow-
nicze widoki, turkusowe morze, gaje oliwne, 
unoszący się w powietrzu duch minionych 
czasów, smak lokalnego wina oraz połu-
dniowa gościnność przyciągają ludzi spra-
gnionych spokoju i wytchnienia. Jeśli twoja 
druga połowa jeszcze tam nie była, nic nie 
stoi na przeszkodzie, byś – zanim wyruszycie 
na wakacje – urządził podróżniczą randkę 
w waszych czterech kątach. Pokaz slajdów, 

włoska muzyka w tle, w kieliszkach wytrawne 
Villa Bruccio Primitivo i możecie się oddać 
chwili. Aromat jeżyn, wiśni oraz wanilii pozwoli 
choć na chwilę zasmakować w Apulii. Uważaj 
tylko, by źle podane wino nie stało się głównym 
bohaterem wieczoru i dokładnie przestudiuj 
winiarską etykietę.

UWOLNIĆ AROMAT
Pokaz slajdów oraz opowieści o Apulii to jedy-
nie miły początek, swoisty aperitif, który tworzy 
klimat i sprawia, że druga połówka chce 
więcej. To, w jakim kieliszku podasz wybrane 
wino, jest równie ważne. Nie powinien być za 
mały, ponieważ wino potrzebuje przestrzeni, by 
uwolnić swoje aromaty i byś mógł swobodnie 

zakręcić kieliszkiem. Taki zabieg pozwoli na 
odpowiednie napowietrzenie trunku, dzięki 
czemu stanie się on łagodniejszy w smaku 
i bardziej aksamitny. Najprostszym sposobem 
dekantacji, czyli przelania wina do innego na-
czynia celem jego napowietrzenia i usunięcia 
osadu, jest otwarcie butelki 30-45 min przed 
planowanym spożyciem. Napowietrzenie wina 
to nic innego jak umożliwienie mu chwili odde-
chu, by mogło pokazać wszystkie swoje walory 
i otworzyło się, łagodząc ostre cechy. Niektóre 
wina, zwłaszcza czerwone wytrawne, jak Villa 
Bruccio Primitivo, nalepiej jest przelać do 
specjalnej karafki z płaskim dnem. Kieliszek 
do wina powinien też być przezroczysty, co po-
zwala na ocenę barwy i klarowności spożywa-

nego trunku. Kształt tulipana sprawi, że bukiet 
skoncentruje się w górnej partii naczynia. 
Jeśli jednak zamierzasz podać wino musujące, 
wybierz kształt podłużny. Istnieje też zasada, 
że wina bogatsze i intensywniejsze należy 
podawać w dużych kieliszkach o większej 
powierzchni otwarcia, a łagodniejsze i lżejsze 
– w mniejszych i węższych. Najważniejsze, byś 
kieliszek do białego wina napełnił najwyżej do 
połowy, a do wina czerwonego – około jednej 
trzeciej. 
 
W JAK WRAŻENIA
Pułapka kryje się w zapachu. Nie tyle wina, 
co… kieliszka właśnie. Dopilnuj, by nie został 
na nim aromat po kostce do zmywarki, płynie 

Prawie 100 lat temu Jose Canepa wy-
płynął z ukochanej Genui w północnych 
Włoszech i dotarł do Chile. Wykorzystu-
jąc swą przedsiębiorczość i umiejętności 
winiarskie, rozpoczął produkcję win 
chilijskich, które stały się znane na całym 
świecie. Od 1930 r. Viña Canepa tworzy 
klasyczną linię win opartą na tradycyj-
nych wartościach rodzinnych. Canepa 
Classico to wino z typowego dla Chile 
szczepu carmenere. Przyjemne, dobrze 
zbudowane, z dojrzałymi taninami.

Canepa Classico 
Carmenere 

Chile

23,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

r
 Na randkę
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do zmywania naczyń lub kuchennym ręczniku, 
którym go wcześniej wytarłeś. Nie dość, że 
zaburzy to aromat wina, to jeszcze gwaran-
tuje niezbyt przyjemne wrażenia estetyczne, 
których trudno będzie się pozbyć. Pilnuj też, 
by nie dolewać partnerce wina, jeżeli nie 
opróżniła kieliszka. To wyjątkowo nieeleganc-
kie, a ponadto uniemożliwia zapoznanie się 
z pełnym wachlarzem walorów smakowych 
i zapachowych trunku. Staraj się za to niena-
chalnie kontrolować stan jej kieliszka, by nie 
dopuścić do tego, aby nalewała sobie wino lub 
sama cię o to poprosiła. Jeśli nie zamierzasz 
spędzić wieczoru przy pustych talerzach, 
wcześniej zorientuj się, z jakimi daniami 
najlepiej zestawić dane wino, tak by jedno nie 
zdominowało drugiego. Wina musujące, jak 
chociażby hiszpańska klasyka gatunku Cava 
Jaume Serra Semi Seco, będą idealne, gdy na 
stole pojawią się lekkie przekąski, np. orzechy, 
a także dania z curry lub owoce. Schłodzone 
będzie świetnym dopełnieniem dań z owoców 
morza. Jeśli planujesz potrawy z czerwonym 
mięsem, łososiem bądź tuńczykiem, postaw 
na wino czerwone, jak dobrze zbudowa-
ne chilijskie Canepa Classico Carmenere. 
Z winem słodkim lub półsłodkim poczekaj do 
deseru, a różowe – na przykład langwedockie 
Terre de Légendes – doskonale smakuje solo, 

Winnica Masía Bach powstała w 1918 r. z inicjatywy 
dwóch braci, wytwórców tkanin: Pere i Ramóna 
Bach. Ich białe grona rosną w regionie Penedès, 
gdzie macabeo, xarel·lo, chardonnay i muscat mają 
najlepsze możliwości rozwoju – mniej żyzne gleby 
i duże różnice temperatur w ciągu dnia i nocy. Wino 
jest przejrzyste, jasnożółte, z zielonkawymi reflek-
sami. W jego owocowym aromacie wyczuwa się 
wyraźną nutę nektarynki i subtelne nuty kwiatowe. 
Wino ma świeży, owocowy smak pozostawiający 
przyjemny finisz.

Cava to słynne wino musujące wytwarzane metodą 
tradycyjną, dlatego często jest nazywane hiszpań-
skim szampanem. Jest produkowane z kombinacji 
szczepów: macabeo, xarel·lo i parellada, w znanej 
wśród winiarzy winnicy Jaume Serra, na szczycie 
stoku nieopodal Barcelony. Tutaj winiarskie rze-
miosło kultywuje się od 1943 r. Półwytrawna Cava 
charakteryzuje się delikatnym smakiem i pełnią bą-
belków, których nabywa podczas podwójnej fermen-
tacji. Świeża, owocowa oraz dobrze zbalansowana. 

Bach Extrísimo 
Seco 
Hiszpania 
 

29,99 zł

białe
wytrawne

10-12°C t
2 h z

r
 Na randkę

Cava Jaume 
Serra Semi Seco
Hiszpania 
 

18,99 zł

białe
pólwytrawne

6-8°C t
2 h z

r
 Na randkę

zwłaszcza w upalne popołudnia. Jeśli do przy-
rządzenia potraw użyłeś wina, taki sam trunek 
podaj do picia. Wlewając wino, nie dotykaj 
szyjką szkła, a butelkę trzymaj tak, by główna 
etykieta była dobrze widoczna. W ten sposób 
pokażesz, że nie starasz się ukryć marki, roku 
produkcji i pochodzenia wina. Gdy używasz 
korkociągu, nie wkręcaj go do końca. Unik-
niesz przedziurawienia korka, który mógłby 
wpaść do butelki i później – do kieliszka.

SZAMPAŃSKIE CHWILE 
Jeśli postanowisz uraczyć drugą połówkę 
dobrze schłodzonym szampanem lub winem 
musującym, pamiętaj, by otwieranie butelki 
odbyło się bez efektów specjalnych. Odgłos 
wystrzału nie jest mile widziany, uznawany 
jest wręcz za nieelegancki. Uważaj też, by nie 
wstrząsnąć butelką. Na początku delikatnie 
zdejmij z korka złotko. Prawą ręką trzymaj 
butelkę pod kątem (tak, by korek w niko-
go nie trafił, jeśli przypadkiem wystrzeli), 
a lewą chwyć za korek i z wyczuciem zdejmij 
z niego drucik. Kręć butelką w lewo i w prawo, 
unieruchamiając korek lewą ręką. To najlep-
szy sposób na delikatne wykręcenie korka 
i kontrolę jego wychodzenia tak, by butelka 
otworzyła się z lekkim sykiem, a nie wystrza-
łem sylwestrowej petardy. Pamiętaj, by korek 

Wybierz się w wyjątkową podróż do małych 
francuskich winniczek, które powstawały w Lan-
gwedocji już w V wieku przed naszą erą. Ta 
malownicza kraina przez stulecia urosła do rangi 
jednego z najważniejszych regionów winiarskich, 
produkując najwięcej wina na świecie. Cechą cha-
rakterystyczną Terre de Légendes jest mieszanie 
walorów smakowych białego wina ( fermentowa-
nego bez skórek) z czerwonym ( fermentowanym 
ze skórkami). Woń czerwonych jagód świetnie 
pasuje do romantycznych kolacji przy świecach.

Terre de 
Légendes 
Francja 
 

22,99 zł

różowe
wytrawne

12-14°C t
2 h z

r
 Na randkę

Primitivo to niezwykle ceniony przez koneserów 
tradycyjny szczep winorośli uprawiany od XVIII w. 
w Apulii – południowej części Włoch. Z tego regionu 
pochodzi wiele znamienitych włoskich win, a wśród 
nich także Villa Bruccio Primitivo. To wyjątkowe, 
czerwone i wytrawne wino, które charakteryzuje się 
wyrazistymi aromatami jeżyn, wiśni oraz wanilii. 
Bez wątpienia doda odrobinę magii do każdego 
romantycznego spotkania.

Villa Bruccio 
Primitivo  
Włochy 
 

19,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

r
 Na randkę

trzymać nieruchomo, a przekręcać butelkę. 
Z wyczuciem doprowadź do uwolnienia korka 
z butelki i rozlej wino do kieliszków. 

CIEPŁO-ZIMNO
Zgodnie z generalną zasadą lepiej jest podać 
wino zbyt zimne niż za ciepłe. Zalecamy jed-
nak zapoznanie się z podstawowymi regułami. 
Niska temperatura podkreśli kwasowość oraz 
uwydatni taniny, łagodząc słodycz. Z kolei 
wysoka zadziała odwrotnie. Wina białe i ró-
żowe podajemy zimne, czerwone możesz na 
wszelki wypadek umieścić przed spożyciem 
na mniej więcej 30 min w lodówce, by było 
bardziej orzeźwiające. Wina młodsze i mniej 
aromatyczne należy serwować chłodniejsze, 
a starsze w wyższych temperaturach. Jeśli 
podasz na przykład białe wytrawne Bach 
Extrísimo Seco, degustujcie je dobrze schło-
dzone (10-12°C). Stale zimne (6-8°C) powinny 
też być wina musujące. Najlepiej schładzać 
je w coolerze wypełnionym lodem, pozwoli to 
utrzymać niską temperaturę wina przez cały 
czas serwowania.

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
W Hiszpanii historia produkcji wina meto-
dą szampańską rozpoczyna się w 1872 r. 
– zaczynasz. – Do rodzinnego Sant Sadurní 

Warto wiedzieć

• Rozcieńczenie wina spowoduje spadek 
intensywności aromatów i smaku. Dodając 
do niego kostkę lodu, nie zostawisz miejsca 
na delikatność i teksturę wina. 

• Kieliszek trzymaj za nóżkę, palcem wska-
zującym i kciukiem. Nie obejmuj go całą 
dłonią, bo niepotrzebnie ogrzejesz wino. 

d’Anoia z podróży do Francji wracają Josep 
Raventós i Fatjó. Pełni pomysłów postanawia-
ją przeszczepić ducha Szampanii i tamtejszą 
metodą wytworzyć w Katalonii pierwsze 
hiszpańskie wino musujące. Trafiają w dzie-
siątkę! Wino jest tak dobre, że chcą się zająć 
jego komercyjną produkcją. Na terenie swojej 
posiadłości wykopują jaskinię, która ma 
zagwarantować idealne warunki do fermen-
tacji i dojrzewania wina (cava – łac. jaskinia). 
Siedem lat później do pierwszych publicznych 
odbiorców z Barcelony trafiają pionierskie sie-
demdziesiąt dwie skrzynki cavy! – puentujesz. 
– Na czym polega metoda szampańska? – 
pyta ona. – Tradycyjna metoda produkcji cavy 
zaczyna się dopiero po pierwszej fermentacji 
– odpowiadasz. – Wymieszane wino butelkuje 
się wraz z drożdżami i odrobiną cukru. Tak 
następuje najważniejsza, druga fermentacja 
i wytwarza się CO2. Pochylone delikatnie ku 
dołowi butelki układa się poziomo w zaciem-
nionych cavas, w stałej temperaturze 15°C. 
Proces dojrzewania trwa dziewięć miesięcy 
– dodajesz i nalewasz jej kolejny kieliszek. 
Randka trwa dalej.
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Sezon 
przy ruszcie

Wspólne grillowanie to nie tylko okazja do świetnej 
zabawy, ale także pretekst do poznawania nowych 

połączeń smakowych. Kuba Kaftański i Zosia Pazik 
ze stołecznego lokalu Miłość zdradzają receptury 

na nieskomplikowane potrawy z rusztu. Ich bazą są 
soczyste mięsa, sezonowe owoce, zioła i leśne grzyby 

– najcenniejsze skarby w polskiej kuchni.

stylizacja oraz przepisy:  
Kuba Kaftański i Zosia Pazik/Miłość

tekst: Marika Krystman 
zdjęcia: Wojtek Woźniak/Makata

DO POSIŁKUDO POSIŁKU
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W Miłości promujecie dobrej jakości: 
muzykę, jedzenie i trunki. Czy pomysł 
na łączenie rozrywki z kuchnią to jedna 
z tajemnic neurogastronomii?

Dla nas nie ma nic innego poza neurogastro-
nomią – jedzenie ma oddziaływać nie tylko na 
kubki smakowe, ale też na pozostałe zmysły. 
Tak było zresztą od zawsze – na dworach, ale 
też w remizach dbano o spożywanie posiłków 
w dobrym towarzystwie, przy dobrej muzyce. 
Ludziom zależy na tym, aby nie tylko dostać 
coś smacznego na talerzu, ale też zjeść 
to w przyjemnych okolicznościach. Jemy 
oczami, jeszcze przed pierwszym kęsem 
spożywamy posiłek. Dlatego lubimy pięknie 
i nieonieśmielająco układać jedzenie na 
talerzu. Potrawy podajemy prosto, na desce 
– można jeść je palcami. W Miłości gotujemy 
szczerze, serwujemy jedzenie, które poprawia 
humor, ma towarzyszyć rozmowom i dobrej 
muzyce.

W zaproponowanych przez Was przepisach 
znajduje się sporo sezonowych produktów, 
w tym dary lasu. Co rekomendujecie 
w letnio-jesiennym menu?

W przepisach proponujemy nieskompliko-
wane składniki. Gdy umawiamy się na grilla, 
nie ma sensu spędzać wielu godzin w kuch-
ni, tylko korzystać ze świeżych produktów. 
Dobrej jakości mięso czy owoce morza nie 
wymagają długiej obróbki. Jedzenie układamy 
na ruszcie, doprawiamy głównie świeżymi 

ziołami, miętą czy majerankiem zerwanymi 
w ogrodzie. Jeżeli dorzucimy na grilla sezo-
nowe owoce, np. morele, i skarmelizujemy 
w nich naturalny cukier, mamy wspaniały 
dodatek do mięsa. Świeże owoce – wyczeki-
wane cały rok truskawki i czereśnie – serwu-
jemy w sałatach i z mięsem. Ogrodowy agrest 
łączymy z rybami. Latem i jesienią zbieramy 
też kurki, a te najlepsze są lekko zblanszo-
wane. Topienie ich w śmietanie niepotrzebnie 
przytłacza naturalny smak i aromat. Sięgamy 
również po kwiaty – na polskich łąkach rośnie 
sporo jadalnych gatunków, bratki, nasturcje 
czy ogórecznik.

Od ponad roku utrzymuje się trend na 
regionalizację w kuchni. Czym Polska może 
się pochwalić na międzynarodowej arenie 
kulinarnej?

Polską wartością są gospodarstwa rolnicze 
– rozwinęliśmy się w tej dziedzinie. Nieocze-
kiwanie zmiany poszły w dobrym kierunku, 
zamiast uprzemysłowienia na masową skalę 
mamy mniejsze, ekologiczne fermy czy plan-
tacje. Dzięki temu w naszym kraju hoduje się 
nieskażone warzywa, mamy świeże i zdrowe 
jajka. Do tego owoce – pachnące i dojrzałe 
maliny, jabłka, czereśnie. Polacy kochają też 
grzyby leśne, których na Zachodzie je się 
znacznie mniej. Zbieranie grzybów to nasz 
sport narodowy. 

Proponujecie odważne połączenia 
smakowe: bób zestawiacie z leśnymi 

kurkami i czereśniami, a okonie morskie 
z agrestem. Jakie wino serwować do takich 
nietypowych dań?

Warto kierować się głównym motywem 
każdego dania. W przypadku okoni morskich 
podajemy kwaskowaty agrest, który z po-
wodzeniem zastąpi cytrynę, ale to ryba jest 
kluczowa, dlatego sięgamy po wytrawne białe 
wino. W sałacie z bobem wybijają się soczyste 
i słodkie czereśnie, stąd wino różowe. Trzy-
mamy się głównych założeń foodpairingu, ale 
ciekawe jest też eksperymentowanie, nie-
oczywiste połączenia. Czerwone mięso i – dla 
odmiany – białe wino, które może wydobyć 
i podkreślić jego smak.

Lato to pełnia polskiego sezonu grillowego. 
Udowadniacie, że można umiejętnie łączyć 
wino z pieczonymi na ruszcie potrawami.

Polacy coraz częściej sięgają po wino podczas 
wspólnego grillowania, zastępując nim popu-
larne wcześniej piwo. To dobra tendencja, bo 
pieczone na ruszcie mięsa, owoce morza czy 
warzywa świetnie komponują się z niektórymi 
winami. Białe Trentino sprawdzi się w połą-
czeniu z delikatnymi krewetkami, a czerwone 
trunki podkreślą smak i aromat soczystych 
mięs – Tree Avenue serwujemy do polędwicy 
wołowej, a Gran Delmio Reserva świetnie 
komponuje się z żeberkami. Po wino sięgamy 
też przed rozpaleniem grilla – stosujemy je do 
marynowania owoców morza czy treściwego 
czerwonego mięsa. 

Kuba Kaftański i Zosia Pazik

Absolwent słynnej warszawskiej Szkoły Gastro-
nomicznej i była reporterka telewizyjna. 

On pracował w docenionych warszawskich 
restauracjach: Delikatesy/Esencja, sto900 
i Kuchnia Funkcjonalna, ona porzuciła pracę 
w korporacji, żeby poświęcić się gotowaniu. 

Razem tworzą kreatywny duet czerpiący 
z lokalnych specjałów i produktów z całego 
świata. W warszawskim lokalu Miłość stworzyli 
autorską i bezpretensjonalną kuchnię międzyna-
rodową. Wykorzystując bliskość kultowego tar-
gowiska – Hali Mirowskiej – bazują na świeżych 
i lokalnych produktach.

Grillowane kotleciki 
jagnięce z miętową gremolatą 
i truskawkami 

JAGNIĘCINA:
• 8 kotlecików jagnięcych
• szklanka oliwy 
• kilka gałązek świeżego rozmarynu
• 4 ząbki czosnku
• sól i pieprz

GREMOLATA:
• pęczek natki pietruszki
• 2 ząbki czosnku
• skórka z cytryny

• truskawki do serwowania

Kotleciki jagnięce marynuj dzień wcześniej 
w rozmarynie, posiekanym w plasterki 
czosnku i oliwie z dodatkiem soli i pieprzu. 
Przed grillowaniem wyjmij czosnek i roz-
maryn, żeby się nie spaliły. Mięso umieść 
na ruszcie na mniej więcej 10-15 min. 
Jagnięcina nie powinna być krwista. Drobno 
posiekaj natkę pietruszki i czosnek, połącz 
je ze skórką cytrynową. Kotleciki posmaruj 
cienko gremolatą i podawaj ze świeżymi 
truskawkami.

Pure Fairtrade 
Shiraz Pinotage

RPA 
 

18,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

m
Czerwone mięso 

Pure (ang. czysty) jest międzynarodo-
wym projektem skoncentrowanym na 
produkcji win w uczciwy sposób, co 
potwierdza znany certyfikat  
Fairtrade. Wino Pure Fairtrade 
Shiraz Pinotage powstało w RPA 
z połączenia szczepu shiraz oraz 
rodzimego szczepu pinotage – chluby 
południowoafrykańskiego winiar-
stawa. Tam narodziło się wyjątkowe 
wino o aromacie przypraw i czerem-
chy. Pure Fairtrade Shiraz Pinotage 
pasuje idealnie do czerwonych mięs 
oraz dań z grilla.

Połącz jagnięcinę z truskawkami 
– idealnie uzupełnisz 

te dwa smaki

DO POSIŁKU DO POSIŁKUDO POSIŁKU
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Okonie morskie (labraks) 
grillowane na cedrowej desce 
z salsą z rzodkiewki, kopru 
włoskiego, pietruszki i agrestu

SALSA
• pół główki fenkułu ( kopru włoskiego)
• 4 rzodkiewki
• liście z połowy pęczka natki pietruszki
• garść agrestu
• łyżka soku z cytryny
• łyżka oliwy
• sól i pieprz

RYBA
• 2 okonie morskie w całości, wypatro-

szone
• świeży koper
• plastry masła
• cytryna
• sól i pieprz

+ deska cedrowa

Wszystkie składniki salsy, oprócz agrestu, 
pokrój w drobną kostkę. Agrest podziel na 
ćwiartki. Dodaj sól i pieprz do smaku, wy-
mieszaj wszystko z oliwą i sokiem z cytryny.
Ryby faszeruj plastrami cytryny i masła oraz 
gałązkami kopru. Dopraw solą i pieprzem. 
Umieść okonie na desce i na niej grilluj. 
Gotowe ryby serwuj z salsą.

Szaszłyki z krewetek 
z miętowym dressingiem

• 1 kg krewetek tygrysich

SOS MIĘTOWY:
• liście mięty z jednego pęczka
• pół limonki
• płaska łyżka cukru  

trzcinowego 
• ząbek czosnku
• 4-5 łyżek oliwy 
• pół świeżego chili

Posiekane liście mięty utrzyj 
z cukrem w moździerzu, dodaj sok 
z limonki, posiekane chili, czo-
snek i oliwę, wymieszaj. Obrane 
i oczyszczone krewetki marynuj 
w misce z paroma kroplami oliwy, 
solą, pieprzem i czosnkiem. 
Możesz też zrobić to kilka godzin 
przed grillowaniem. Nadziej 
krewetki na patyki do szaszłyków. 
Grilluj z dwóch stron przez kilka 
minut. Gotowe maczaj w mięto-
wym dressingu.

Jeżeli używasz różowych 
(podgotowanych) krewetek,  

nie grilluj ich zbyt długo,  
bo będą gumowate.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
metody upraw i produkcji owocują 
wyjątkową różnorodnością i najwyższą 
jakością win w regionie Trentino. To 
tutaj pod wpływem mieszających się kli-
matów powstaje szczep, na bazie którego 
produkowane jest Trentino Chardonnay 
Lovelli Pinot Grigio. Słomkowy kolor 
oraz aromaty jabłek, melona i moreli 
zadowolą najbardziej wymagającego 
smakosza ryb i owoców morza.

Lovelli Chardonnay 
Pinot Grigio 
Włochy 
 

19,99 zł

białe
wytrawne

10-12°C t
2 h z

Ryby  Owoce morza

DO POSIŁKU DO POSIŁKU
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Gran Delmio Reserva
Hiszpania 
 

23,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

m
Czerwone mięso 

Gran Delmio stanowi ukoronowanie 150-letniego 
dziedzictwa hiszpańskiej dynastii Lozano. Gran 
Delmio Reserva bazuje na najważniejszym w Hisz-
panii szczepie tempranillo, oferując wszystko to 
co najlepsze ze skąpanych w słońcu hiszpańskich 
winnic. Stąd intensywny kolor dojrzałej wiśni. Tru-
nek ten leżakuje 12 miesięcy w dębowych beczkach, 
dzięki czemu nabiera rodzynkowego i owocowego 
aromatu z nutą kokosu oraz cynamonu.

Polędwica wołowa z rozmarynem, 
grillowana na soli w materiale, 
z pieczonymi czosnkiem 
i pomidorami 

• 0,5 kg polędwicy wołowej
• 0,5 kg soli morskiej 
• 2 główki czosnku
• 3 gałązki małych pomidorów  

(np. cherry)
• świeże zioła: tymianek, rozmaryn,  

majeranek

+ ściereczka płócienna i sznurek jutowy

Na mokrą ściereczkę wysyp półcentymetro-
wą warstwę soli morskiej. Połóż na niej cały 
kawałek wołowiny i dodaj gałązki świeżych 
ziół. Zawiń mięso i zawiąż sznurkiem. Połóż 
wołowinę na grillu na maksymalnie 18 min  
(do 8-9 min z każdej strony). Możesz też umie-
ścić mięso na rozżarzonych węglach  
(8-10 min z każdej strony). Nie martw się, 
jeżeli materiał się przypali, mięsu to nie za-
szkodzi. Na ruszcie połóż całe główki czosnku 
w łupinach, a pod koniec grillowania dodaj 
gałązki pomidorów. Miękki czosnek wyciśnij 
z łupin i jedz z mięsem i pomidorami.

Tree Avenue 
Hiszpania 
 

18,99 zł

czerwone
półwytrawne

16-18°C t
0,5 h z

m
Czerwone mięso

Wina z Tree Avenue produkowane są trady-
cyjnymi metodami ze szczepów tempranillo 
oraz cabernet sauvignon. Dzięki takiemu 
połączeniu wino ma rubinowy kolor, nato-
miast w zapachu wyczuwalne są aromaty 
dojrzałych owoców leśnych i przypraw. 
Najlepiej podawać je z czerwonym mięsem 
oraz do dań z grilla. 

Stosując metodę pieczenia 
w soli, pamiętaj, że sól nie może 

być sucha.

Patria 
Portugalia 
 
22,99 zł

różowe
półwytrawne

8-12°C t
2 h z

a
Przystawki

Patria po portugalsku oznacza ojczyznę. I rze-
czywiście to wino pochodzi z ojczyny doskona-
łych trunków. Produkowane w portugalskim 
Alentejo – rejonie o wielowiekowej tradycji 
tworzenia wina i niekwestionowanej jakości. 
Wino Patria to krystalicznie czysta świeżość 
oraz delikatnie różowy kolor. Intensywny aro-
mat owoców podkreśla zbalansowany i rześki 
smak. To wino idealnie nadaje się do przysta-
wek lub dań rybnych.

Sałata z czereśniami, bobem  
i kurkami z patelni 

• garść czereśni
• garść bobu
• garść świeżych kurek
• liście z połowy sałaty rzymskiej ( lub innej)
• sól i świeżo mielony pieprz

DRESSING:
• sok z połowy cytryny
• 4 łyżki oliwy z oliwek sansa (pomace)
• łyżeczka musztardy
• 0,5 łyżeczki miodu wielokwiatowego
• sól i świeżo mielony pieprz

Bób w łupinach gotuj do miękkości w osolonej 
wodzie, po ostudzeniu – obierz. W między-
czasie wydryluj czereśnie. W misce połącz 
wszystkie składniki na dressing (możesz użyć 
blendera). Kurki umyj i wrzucaj na podgrzaną 
oliwę. Smaż kilka minut, mieszając od czasu 
do czasu. W połowie smażenia dodaj bób, czo-
snek, sól, pieprz, a na sam koniec – posiekaną 
pietruszkę. Liście sałaty skrop dressingiem, 
ułóż na talerzy. Na sałacie umieść składniki 
z patelni i dodaj wydrylowane czereśnie.

Pieczone żeberka w glazurze 
z miodu gryczanego z wiśniami 
i kawowym sosem barbecue  

• 1 kg żeberek wieprzowych
• szklanka miodu gryczanego
• 0,5 kg wiśni
• sól i pieprz

SOS BARBECUE:
• 300 ml mocnej kawy parzonej  

po turecku
• puszka coli
• 200 ml ulubionego keczupu

Składniki na sos do barbecue podgrzej 
w rondlu i zredukuj je do połowy objętości. 3/4 
sosu i 3/4 miodu wymieszaj i wykorzystaj jako 
marynatę, w której pozostawisz poporcjowane 
żeberka na noc. Następnego dnia przełóż 
mięso razem z marynatą do żaroodporne-
go naczynia, dodaj sól i pieprz, podlej wodą 
i piecz pod przykryciem do miękkości – ok. 1,5 
godz. w 180°C (kość musi swobodnie odcho-
dzić od mięsa). Pod koniec pieczenia zdejmij 
pokrywę i polej mięso pozostałym miodem. 
Zwiększ temperaturę do 200°C i piecz jeszcze 
5-10 min. Żeberka podawaj z wydrylowanymi 
wiśniami i powstałym sosem.

Nie zastępuj miodu gryczanego 
innym. Jego niepowtarzalny 
smak idealnie komponuje się 

z mięsem.

DO POSIŁKU DO POSIŁKU
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Ciasto waniliowe z jagodo-
wym kremem i kwiatami 

CIASTO:
• 12 czubatych łyżek mąki pszennej
• 12 łyżek cukru
• 12 jajek

KREM: 
• 400 g mascarpone
• szklanka drobnego cukru
• 0,5 szklanki śmietanki 36 proc.

DODATKOWO:
• 0,5 kg jagód
• pomarańcza
• laska wanilii
• jadalne kwiaty  

( bratki, nasturcja,  
nagietek, ogórecznik)

• sezonowe owoce  
(maliny, borówki,  
jeżyny, truskawki)

Obierając pomarańczę i cytrynę, 
nie ścieraj białej warstwy,  

bo jest gorzka.

Głęboki, czerwony kolor z rubinowym odcie-
niem. Owocowe aromaty przypominające 
śliwkę i czerwone owoce z dębowymi nuta-
mi. Miękkie, dobrze zrównoważone z odrobi-
ną cierpkości. Wino to bardzo dobrze kom-
ponuje się z wieloma daniami – doskonale 
smakuje z duszonymi i pieczonymi mięsami, 
wędlinami, rybami, półtwardymi serami, 
jak również z potrawami na bazie ryżu.

Grillowana pierś kaczki z morelą 
i świeżym majerankiem 

• podwójna pierś kaczki
• kilka świeżych moreli
• gałązka świeżego majeranku
• sól i pieprz

Skórę na piersi kaczki natnij w kratkę. Posól 
i ułóż mięso na aluminiowej tacce. Ważne 
jest, żeby grillować kaczkę na małym ogniu, 
skórą do dołu. Dzięki temu z kaczki wytopi 
się tłuszcz, a skóra skruszeje. Odwróć mięso 
i grilluj je z drugiej strony na wytopionym 
tłuszczu. Odłóż pierś na talerz. Z moreli wyjmij 
pestki. Połówki owoców grilluj, aż skarmeli-
zuje się w nich naturalny cukier. Pierś dopraw 
świeżo zmielonym pieprzem, dodaj morele. 
Całość posyp świeżymi liśćmi majeranku.

Podczas grillowania owoców 
karmelizujesz ich naturalny 

cukier, dzięki czemu są jeszcze 
słodsze. Nie piecz ich jednak zbyt 

długo, bo będą gorzkie.

Bach Viña 
Extrisima Tinto
Hiszpania 
 

29,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

m
Czerwone mięso

Daos Chardonnay
Mołdawia 
 

17,99 zł

białe
półsłodkie

8-12°C t
2 h z\

Deser

Daos Chardonnay to białe półsłodkie wino 
o orzeźwiająco owocowym smaku z nutami 
migdałów, a także aromatami kwiatów i owo-
ców egzotycznych. Powstało z ręcznie zbiera-
nych owoców szczepu chardonnay w winnicy 
położonej w samym sercu Mołdawii – w miej-
scu o idealnych warunkach klimatycznych 
do produkcji białych win. Daos Chardonnay 
świetnie komponuje się z ciastami oraz sa-
łatkami.

Przygotuj ciasto: jajka utrzyj z cukrem, aż masa będzie puszysta. Mie-
szając łyżką, dodawaj przesianą mąkę. Podziel ciasto na dwie porcje. Do 
jednej dodaj skórkę z całej pomarańczy (zetrzyj ją specjalnym nożykiem 
lub na tarce), wymieszaj i wlej do okrągłej formy wyłożonej papierem do 
pieczenia. Drugą połowę ciasta przelej do kolejnej formy o takiej samej 
średnicy (też wyłożonej papierem) i posyp dwiema garściami jagód. 
Obydwie porcje piecz równocześnie przez pół godziny w 180°C. Po wy-
studzeniu zetnij ciasto tak, by otrzymać płaskie krążki. Przygotuj krem: 
mikserem utrzyj mascarpone z cukrem i śmietanką. Podziel masę na 
pół. Do jednej połowy dodaj startą laskę wanilii i zmiksuj, do drugiej 
jagody i także wymieszaj mikserem. Przełóż warstwy ciasta kremem: 
ciasto - krem - ciasto - krem. Udekoruj pozostałymi jagodami, owocami 
i na samym wierzchu – kwiatami. 

DO POSIŁKU DO POSIŁKU
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Wspólne picie wina jest doskonałym generato-
rem dyskusji, a tych nie zabraknie w „Bezdro-
żach” Alexandra Payne’a. Inteligentne dialogi 
są mocną stroną tej obsypanej nagrodami 
amerykańskiej produkcji. Jak na film nakrę-
cony w USA przystało, mamy tu do czynienia 
z kinem drogi, a dokładnie – podróżą dwóch 
przyjaciół w scenerii kalifornijskich winnic. 
Dwóch mentalnych artystów: niedoszły pisarz 

Miles Raymond i były aktor Jack Cole, odbywa 
kawalerską wyprawę po Santa Barbara. Miles 
jest rozwodnikiem, ale dla Jacka eskapada 
jest czymś w rodzaju ostatniej opcji swo-
body przed zbliżającym się ślubem. Słońce 
i nieustannie towarzyszące przyjaciołom wino 
sprzyjają romansom – hedonistyczne zajęcia 
przyczyniają się zatem do zdrady, i to na 
różnych płaszczyznach. Narzeczony okazuje 

niewierność swej przyszłej małżonce, a Miles 
zdradza ukochany szczep pinot noir i w jednej 
ze scen w fast foodzie wypija butelkę Château 
Cheval Blanc rocznik 1961 z papierowego 
kubka. Cheval Blanc prawie w połowie składa 
się z merlota, za którym Miles rzekomo nie 
przepada. Za to wspomniany pinot noir, który 
uchodzi za wino intelektualistów, jest w „Bez-
drożach” tak zachwalany, że po premierze 

Bach White 
Semi Seco 
Hiszpania

29,99 zł

białe
półwytrawne

6-8°C t
2 h z

o
 Relaks

Winnicę Masía Bach założyli na początku 
ubiegłego stulecia dwaj bracia – Pere i Ra-
món Bach. Powstające z hiszpańskich wino-
gron musujące wino wyróżniają: świetlisty, 
bladosłomkowy kolor oraz trwale utrzymu-
jące się bąbelki. Przyjemny aromat owocowy 
z nutami jabłek, gruszek, cytryn i ananasa 
z subtelną wonią miodu. Przyjemne, świeże, 
dobrze zrównoważone o lekkiej kwasowości. 

Zawodowe decyzje, egzystencjalne wyprawy i miłosne perypetie 
rozgrywają się na tle winnic, a bohaterom srebrnego ekranu 

towarzyszą kieliszki wypełnione białym i czerwonym trunkiem. 
Idąc tropem filmowych postaci, sięgamy po butelkę wina i w ramach 
odprężenia stawiamy na przegląd winnej kinematografii. W końcu 

nawet sami reżyserzy okazują się koneserami. 

tekst: Marika Krystman

Wino akcji

filmu sprzedaż tego czerwonego szczepu 
znacznie wzrosła. W tym filmie wino jest boha-
terem równie ważnym co Miles i Jack, dlatego 
do ugaszenia wywoływanego przez aktorów 
pragnienia podczas oglądania warto mieć pod 
ręką kieliszek dobrego trunku. Obaj przyjaciele 
chętnie sięgali po chardonnay i sauvignon 
blanc, zatem jeśli w grę wchodzą wytrawne 
białe wina, kalifornijskie Panamera Chardon-
nay powinno zbalansować doznania. W tym 
rześkim trunku wyczuwamy smaki i aromaty 
owoców dojrzewających na zachodnim wybrze-
żu USA. Cytrusowe nuty i słomkowa barwa 
wina to kalifornijskie słońce zaklęte w butelce!

PALCEM PO WINNEJ MAPIE
Wątek amerykańskich winnic pojawia się 
też w „Winie na medal” Randalla Millera, 
prywatnie winnego konesera. We Francji, 
uznawanej za niekwestionowaną królową wina, 
jest organizowany prestiżowy konkurs trun-
ków. Rok 1976, historyczne tło filmu, przynosi 
zaskakujące zmiany – okazuje się, że mała 
kalifornijska winnica zdołała pokonać słynne 
francuskie wina. To w niej Jim Barrett i jego 
syn Bo pragną stworzyć idealną odmianę białej 
winorośli, w końcu chardonnay to prawdziwy 
król białych szczepów. Uważni obserwatorzy 
filmu wyłapią pewien niuans – jeden z boha-
terów, Steven, grany przez genialnego Alana 
Rickmana, testuje wino w kalifornijskim barze. 
Degustowane Benziger Cabernet pocho-
dzi z 1980 r., czyli mamy jakieś cztery lata 
różnicy, jeśli bierzemy pod uwagę wierność 

Panamera
Chardonnay 
USA

54,99 zł

białe
wytrawne

8-11°C t
2 h z

o
 Relaks

Chardonnay to najczęściej spotykany  
w Kalifornii szczep. Dzięki jabłkom, 
gruszkom, cytrusom i nektarynkom rosnącym 
na skąpanych w słońcu obszarach  
powstaje wonne wino o owocowym charakte-
rze. Panamera to dojrzałe aromaty cytrynowo-
-jabłkowe, z nutą wanilii i cynamonu.  
Wino jest bogate i okrągłe, o odpowiedniej  
kwasowości i koncentracji smaku.

Bezdroża, reż. Alexander Payne, USA 2004

Wino na medal, reż. Randall Miller, USA 2008

RELAKSRELAKS
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Białe wino deserowe Cherni Vrah powstaje 
z najlepszych odmian winogron. W smaku 
słodkie i pełne owocu wprawia w relaksują-
cy nastrój. 

Cherni Vrah
Bułgaria 
 

14,99 zł

białe
słodkie

10-12°C t
1 h z

o
 Relaks

Don Luciano
Valdepenas
Hiszpania 
 

13,99 zł

białe 
półsłodkie

10-12°C t
0,5 h z

o
 Relaks

Wino o jasnej barwie i aromacie świeżych owo-
ców. Swoją słodycz i delikatny smak zawdzię-
cza winogronom, które dojrzewały w idealnych 
warunkach ciepłego, kontynentalnego klimatu 
regionu Valdepenas. Wino Don Luciano ideal-
nie nadaje się na letnie wieczory.

historyczną. Nie to jednak jest najważniejsze. 
Bez względu na geografię i historię w filmie 
liczą się wiedza z zakresu winiarstwa, pasja 
i smak białego wina – obowiązkowego podczas 
długich letnich wieczorów. Butelka tego trunku 
sprzyja utożsamianiu się z bohaterami „Wina 
na medal”, a przecież to o empatię w kinie 
chodzi reżyserom. Na zdrowie, panie Miller!

AFEKTY I WINOROŚLE
Lubiana przez widzów asocjacja: wino 
i romans, króluje w dziele Allena, w którym 
reżyser umieścił chyba dotychczas najbar-
dziej temperamentne postaci. Tytuł „Vicky 
Cristina Barcelona” zdradza prawie wszystko 
o fabule filmu – dwie amerykańskie przyja-
ciółki i hiszpańskie miasto jako tło wydarzeń. 
Niezawartymi w tytule, ale kluczowymi posta-
ciami są malarz Juan Antonio i jego była żona  
wybuchowa Maria Elena, swoiści ambasadorzy 
hiszpańskiej ekspresji. To właśnie ów artysta 
napotkany przez Vicki i Cristinę nakłania je 
do wspólnych wakacji, obiecując, że będą 
„podziwiać sztukę, pić wino i kochać się”. Wino 
bohaterowie piją rzeczywiście często  
i – co ciekawe – niemal zawsze zapomina-
ją o trzymaniu kieliszka za nóżkę. Cóż, to 
pominięcie zasad potraktujmy jako przejaw 
południowej swobody. Słynny trunek nie 
pojawia się tu bynajmniej ani w oficjalnym, ani 
nawet w romantycznym kontekście. W hote-
lowym pokoju Cristina i Juan piją hiszpańskie 
wino, ale cały zaplanowany akt miłosny nie 
wypala, ponieważ scena pocałunku kończy się 
atakiem wrzodów żołądka dziewczyny. Takiego 
obrotu spraw można się było spodziewać po 
Woodym Allenie. Co więcej, schorzenie zmusza 
Cristinę do pozostania w łóżku, zatem Juan 
spędza weekend w towarzystwie rozważnej 
Vicky. Po wypiciu dużej ilości wina lądują – tym 
razem bez komplikacji – w sypialni. Najwyraź-
niej hiszpańskie trunki mają nieprzewidywalną 
moc. Winnymi przedstawicielami tętniącej 
życiem Hiszpanii są białe: Don Luciano Val-
depenas i Bach White Semi Seco. Schłodzona 
butelka wytrawnego wina przyda się na po-
dwójnie gorący wieczór z Allenowskimi boha-
terami. Doskonały smak, aromat i orzeźwienie 
są zapewnione odgórnie, a niejednoznaczny 
głębszy potencjał wina znajdziecie sami.
 

„W czasie pracy nad 
filmem wypiliśmy morze 
wina. Pojechałem 
do Santa Barbara 
i spróbowałem 
wszystkich gatunków 
wina”.
AlexAnder PAyne, reżyser „Bezdroży”

Z LONDYNU DO PROWANSJI
Poważniejszy wątek wina jako sposobu na 
życie prywatne i zawodowe pojawia się z kolei 
w opowieści o Maxie Skinnerze. W „Dobrym 
roku” ten zdolny londyński bankier grany 
przez Russella Crowe’a dziedziczy po wuju 
dom i winnicę La Siroque w Prowansji. Udając 
się do południowo-wschodniej Francji, bohater 
ma zamiar sprzedać winnicę, lecz na miejscu 
okazuje się, że perspektywa spokojnej uprawy 

Warto wiedzieć

Schładzając białe lub różowe wino, 
do kubełka z lodem dodaj wodę i kilka 
łyżek soli kuchennej. To przyspieszy 
proces chłodzenia.

winorośli jest na tyle kusząca, że Max decyduje 
się porzucić generującą stres giełdę. Niemałą 
rolę w kwestii zmiany decyzji odgrywa także 
Fanny, grana przez Marion Cotillard, piękna 
właścicielka restauracji. W międzyczasie 
w życiu Skinnera pojawia się młoda Amery-
kanka Christie. Z bohaterką wiąże się całkiem 
zabawny wątek niespójności popełnionej przez 
scenarzystę i reżysera Ridleya Scotta. W scenie 
kolacji Max i Christie odmawiają czerwonego 

wina, ale chwilę później – bez zmiany decyzji – 
mają je w swoich kieliszkach.
Ten brak precyzji w fabule jest tylko wyjątkiem 
potwierdzającym regułę – lampka wina ma 
oczywiste właściwości relaksacyjne. Z tym 
przekonaniem sięgamy po kieliszek słodkiego 
Cherni Vrah White. Przed każdym seansem 
warto umieścić butelkę tego pełnego owoców 
trunku w lodówce – porządnie schłodzone 
białe wino to jego jedyna słuszna postać. 

Dobry Rok, reż. Ridley Scott, USA, Wielka Brytania 2006

Vicky Cristina Barcelona, reż. Woody Allen, Hiszpania, USA 2008

RELAKSRELAKS
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WYTRAWNA TRASA
Wspólne zwiedzanie najcieplejszych regionów 
Francji najlepiej zaplanować z uwzględnie-
niem podróżowania samochodem, który 
można wypożyczyć już na lotnisku. Winną 
eskapadę w gronie najbliższych rozpoczyna-
my w Lyonie – francuskiej mekce kulinarnej 
i stolicy regionu Rodan. Renesansowa część 
starego miasta leży u stóp wzgórza Fourvière, 
na którego wierzchołku króluje Tour Métal-
lique – okazały maszt telewizyjny konstrukcją 
przypominający wieżę Eiffla. Stojąc na szczy-
cie Fourvière, możecie podziwiać zachwycają-
cą panoramę Lyonu. Spośród nowoczesnych 
architektonicznych obiektów miasta warto 
sprawdzić słynny Le Orange Cube zaprojek-
towany przez pracownię Jakob + MacFarlane. 
Kontrowersyjna bryła budynku, porównywana 
do gigantycznej kostki sera z charaktery-
styczną dziurą, na dobre stała się architekto-
nicznym symbolem w samym sercu lyońskiej 
aglomeracji. 

Na południe od Lyonu rozpościerają się winni-
ce regionu Côtes du Rhône sięgające niemal 
do samego Morza Śródziemnego. Dolina 
Rodanu to drugi po Bordeaux region winiarski 
Francji – na 72 tys. ha wytwarza się tu – uwa-
ga – prawie 3,5 mln hektolitrów wina! Znajdzie 
się zatem sporo okazji do wspólnej degustacji 
najlepszych trunków. Trasę wyznacza rzeka 
Rodan – podróżując wzdłuż jej brzegów, do-
trzemy do południowej części doliny, w której 
winorośli jest znacznie więcej niż na północy. 
Winogrona dojrzewają tu w ciepłym śródziem-
nomorskim klimacie, a powietrze jest prze-
sycone zapachem ziół. Właśnie tu, nieopodal 
Awinionu, znajduje się niewielka miejscowość 
St Hilaire d’Ozilhan z winnicą Domaine Rouge 
Garance. Od blisko 20 lat małżeństwo Ber-
trand i Claudie z pasją oddaje się rodańskim 
apelacjom. Spacerując wśród winorośli, 
można napotkać pszczoły i biedronki, które są 
potwierdzeniem tego, że winiarze nie stosują 
żadnych chemicznych środków uprawy roślin. 
Ekologiczne rolnictwo i dyscyplina sprawiają, 
że powstają tu najwyborniejsze trunki. Natura 
w czystej postaci. W Domaine Rouge Garance 
skosztujecie win pochodzących z najpopular-
niejszej w Dolinie Rodanu czerwonej odmiany 
syrah. Trunki powstałe z syrah mają wyrazisty 
i orzeźwiający aromat porzeczek. W sam raz 
na lato na południu Francji!

Jak przystało na region leżący w basenie 
Morza Śródziemnego, gdzie w kanonie winiar-
stwa mieszczą się wzmacniane wina słodkie, 
także na południu Doliny Rodanu znajdziemy 
słynne vins doux naturel. Niektórzy, zwłaszcza 
zwolennicy wytrawnego wina, uważają je za 
francuskie przekleństwo, z uwagi na ilość 
naturalnego cukru pochodzącego z winogron. 
Te aromatyczne słodkie trunki doskonale 
pasują do przekąsek – foie gras lub czekolady. 
Entuzjaści łakoci powinni sięgnąć po półsłod-

kie Bordeaux Blanc Moelleux Grande Reserve 
Kressmann, komponujące się z owocami 
i czekoladowymi przysmakami. Deserowe 
wina sprawdzą się również jako aperitif. 
Serwowane samodzielnie schłodzone trunki 
skutecznie pobudzają apetyt i wybornie gaszą 
pragnienie.

OWOCOWE ORZEŹWIENIE  
W LANGWEDOCJI
Po słodkich degustacjach sięgamy po jeszcze 
lżejsze odzienie wierzchnie i udajemy się dalej 
na południe Francji. Celem jest Langwedo-
cja-Roussillon, która razem z Prowansją ma 
zaszczyt należeć do najstarszych regionów wi-
niarskich Francji. I – co ważne – to najgorętszy 
region. W lipcu i sierpniu panują tu tempera-
tury sięgające 40°C – najlepsza opcja dla en-
tuzjastów prawdziwego lata. Pogoda generuje 
potrzebę sięgania po chłodne, orzeźwiające 
wina i tak się składa, że białych trunków 
w tym regionie nie zabraknie. Langwedocja 
bywa nazywana francuskim Nowym Światem. 
Dlaczego? Ten południowy fragment kraju 
gromadzi wielu niepokornych winiarzy, którzy 
nierzadko łamią klasyczne reguły produkcji 
win i uprawy winorośli, aby uzyskać wyborne 
wina. Winne eksperymenty brzmią intrygują-
co. To właśnie tu Dom Winiarski Ropiteau – 
gigant z siedzibą w Burgundii – zabutelkował 
stołowe wino Grenache Vermentino. Nic w tym 
dziwnego, tylko południowy region pozwala 
na dojrzewanie vermentino – jednej z dwóch 

odmian winogron, z których jest produkowa-
ne to wytrawne wino. Winorośla uwielbiają 
Morze Śródziemne – oddychają zapachem 
rosnących nad nim ziół. Upojeni aromatycz-
nym powietrzem sięgamy także po solidne 
wytrawne czerwone wina. Spośród langwe-
dockich regionów wybieramy Carcassonne, 
miasto i gminę w departamencie Aude. 30 
km na południowy wschód od Carcassonne, 
na terenie apelacji Corbières, znajduje się 
winnica Château Borde-Rouge, której założy-
cielami byli prawdopodobnie mnisi – benedyk-
tyni z opactwa Lagrasse. Mimo że czerwień 
w nazwie nie nawiązuje do barwy wina, lecz do 
koloru żyznej i bogatej w tlenek żelaza ziemi, 
to czerwonych trunków jest tu pod dostatkiem. 
Sąsiadujące z Pirenejami Carcassonne niemal 
w całości jest zajmowane przez olbrzymi 
średniowieczny kompleks zamkowy. Miasto 
okalają mury obronne wyposażone w baszty 
i bramy – są tu aż 53 wieże strzelnicze. Oprócz 
zamku i fortyfikacji na terenie osady znajduje 
się amfiteatr – opcja letnich wydarzeń kultu-
ralnych. Jeśli poświęcicie zaledwie kwadrans 
podróży samochodem, dotrzecie do wspania-
łych naturalnych jaskiń: Cabrespine  
i Limousis, ze spektakularnym łańcuchem 
ruin kilku zamków wznoszących się na 
skałach. Piękna zabudowa Carcassonne stała 
się inspiracją dla gry planszowej o tej samej 
nazwie. Dzięki niej możecie wspólnie budować 
z niewielkich żetonów łąki, rzeki i twierdze. 
Średniowieczni architekci przy jednym stole. 

Kressmann 
Grande Reserve 
Moelleux 
Francja 
 

33,99 zł
białe
półsłodkie

10-12°C t
1,5 h z

f
Z przyjaciółmi

To przyjemne białe wino wyprodukowane 
ze szczepów sémillon i sauvignon blanc, które 
stanowią podstawę słodkich win z regionu Sau-
ternes w Bordeaux. Eleganckie wino o świeżych, 
kruchych i owocowych aromatach. Po uwolnieniu 
estrów czuć miękkość trunku. W smaku wyraźne 
nuty melonowe, wzmocnione słodyczą figi. Dobrze 
wyważone świeże i pełne w palecie. 

W 1770 r. baron Clossmann udał się do osławionej 
francuskiej apelacji winiarskiej Bordeaux, aby w re-
jonie Chartrons bez reszty poświęcić się produkcji 
wina. Chcąc potwierdzić ich wysoką jakość, a także 
dać wyraz swojej wielkiej miłości do wina, ozna-
czył je nawet swoim nazwiskiem. I tak jest do dziś. 
Clossmann Bordeaux to wino francuskie, czerwone, 
wytrawne, obfite w smaku, z wyczuwalnymi aroma-
tami jagód. Idealne na spotkania z przyjaciółmi.

Clossmann 
Bordeaux
Francja 
 

29,99 zł 
 
czerwone 
wytrawne 
 
16-18°C t 
0,5 h z

f
Z przyjaciółmi

Letnia wyprawa szlakiem wina to synonim 
przyjemności, zwłaszcza gdy kompas wskaże 

południe Europy. Enoturystyka, czyli zwiedzanie 
winnic i degustacja regionalnych trunków, to 
najlepsza opcja na letni wypad z przyjaciółmi. 

Turystykę winiarską we Francji dobrze uzupełnić 
o nadmorskie aktywności. Wino i surfing są tu na fali.

tekst: Marika Krystman

Salut, 
dobra zabawo!

Z PRZYJACIÓŁMIZ PRZYJACIÓŁMI
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Swój niezwykły charakter wino Relumbrón za-
wdzięcza pochodzeniu ze słonecznej Kalifornii. Tam 
w nagrzanych winnicach rośnie szczep zinfandel, 
a jego różowa odmiana to white zinfandel. Nazwa 
może być myląca, lecz wbrew pozorom jest to jedno 
z najbardziej popularnych win różowych pochodzą-
cych z tego regionu. Najstarsze winnice znajdują 
się w Sierra Foothills, Napa Valley i Sonoma Valley. 
Wino jest łagodne, przyjemne w smaku, o delikat-
nym aromacie i lekkie, tak jak życie w Kalifornii. 
Idealnie nadaje się na spotkania z przyjaciółmi.

Relumbrón 
White Zinfandel
USA

18,99 zł

różowe
półsłodkie

14-16°C t
1 h z

f
Z przyjaciółmi

Terre de Sens to organiczne, pochodzące z upraw 
ekologicznych wino, które dzięki naturalnym meto-
dom produkcji zawiera mniej substancji chemicz-
nych. Organicznego charakteru dodają naturalny 
korek i etykieta wykonana z papieru z recyklingu. 
Niezwykły, granatowy kolor i intensywny aromat 
czerwonych owoców oraz truskawek sprawiają, że 
najlepiej smakuje w towarzystwie przyjaciół.

Terre de Sens 
Organic
Francja 
 

29,99 zł

czerwone
wytrawne

16-18°C t
0,5 h z

f
Z przyjaciółmi

Towarzyszem gier może zostać wytrawny 
przedstawiciel tutejszych czerwonych win – 
Terre de Sens Organic – pachnący soczystymi 
truskawkami. Nie ma prawdziwego lata bez 
truskawkowego aromatu. Do tego barwa wina 
– wiśniowa z granatowym pobłyskiem. Ten 
trunek jest przykładem bezpiecznego smaku 
z mocniejszymi, orzeźwiającymi aromatami 
– doskonałego na spotkanie w najbliższym 
gronie. Uwalniamy letnie smaki z butelek. 

NA LAZUROWEJ FALI
Roześmiani przyjaciele, miękki piasek 
i orzeźwiająca woda oznaczają jedno – Riwierę 
Francuską! Ta część kraju słynie z pięknych 
plaż i – co ważne – z wysokiej jakości fal, które 
sprawiają, że możliwy jest tutaj surfing na 
najwyższym światowym poziomie. Spragnieni 
aktywności kierujcie się na wybrzeże. Jednym 

z ulubionych celów wielbicieli deski i morza 
jest Leucate. W tych okolicach windsurfing 
można uprawiać na morzu i na jeziorze – dla 
niektórych surferów plusem tego ostatniego 
jest niemal płaska woda, nawet przy silnych 
wiatrach. Za podmuchy sprzyjające właścicie-
lom desek i kite’ów odpowiadają tramontana 
– silny i porywisty wiatr północno-zachodni 
oraz marin – słabszy wiatr wiejący od morza. 
Spośród tutejszych spotów najlepiej wybrać 
La Palme, gdzie tramontana wieje najmocniej. 
Docenią to zwłaszcza entuzjaści  
freestyle'u i chętni nauczenia się nowych 
trików, mający do dyspozycji spory akwen, na 
którym głębokość wody z reguły nie przekro-
czy pasa. Oba wiatry można z kolei złapać na 
La Mine, dzięki jej położeniu na cyplu. Począt-
kujący surferzy polubią także Parc de Huîtres. 
Na tym spocie królują: płytka, płaska woda 

oraz wiatr do brzegu, dzięki którym można 
bez stresu uczyć się zarówno podstaw, jak też 
doskonalić swoje umiejętności. Po solidnej 
dawce sportu wszystkim surferom należy się 
sycący posiłek – po spędzeniu całego dnia na 
wodzie kolacja staje się kluczowym posiłkiem. 
Lazurowe Wybrzeże słynie z „kuchni słońca” 
zdominowanej przez warzywa – smażone 
w oliwie i sosie pomidorowym jako ratatouille 
albo w postaci jarzynowej zupy pistou. Fani 
treściwszych dań mogą sięgnąć po wołowinę 
duszoną w warzywach – daube de boeuf à la 
provençale albo comber z królika. Najlepiej 
dzielić się posiłkami przy wspólnym stole, 
przy obowiązkowym towarzystwie wytrawnego 
czerwonego wina, takiego jak aromatyczne 
Clossmann Bordeaux. Do podanego później 
deseru – kruchej tatry z owocami – serwujcie 
różowe Relumbrón White Zinfandel, które po-
wstało w kalifornijskich winnicach. Kalifornia 
– słoneczny i najbogatszy stan Ameryki – to 
przecież kolebka windsurfingu! Przełamuj-
cie fale – kosztujcie win w ich naturalnym 
środowisku, w samym królestwie świato-
wych winiarni. Po wizytach we francuskich 
winnicach wiecie już przecież o nich znacznie 
więcej. I znacznie lepiej smakują.

Twórca Beaux Arts w winiarstwie odnalazł moż-
liwość wyrażania swego artystycznego talentu. 
Używając wszystkich zmysłów, wybiera i łączy  
ze sobą winogrona, z których tworzone są unika-
towe wina. Beaux Arts powstało z klasycznego 
szczepu chardonnay, chluby białych win.  
Ze względu na swój bezpieczny smak świetnie 
nadaje się do konsumowania w gronie przyjaciół. 

Beaux Arts 
Chardonnay
Francja 
 

29,99 zł

białe
półwytrawne

8-12°C t
2 h z

f
Z przyjaciółmi

Warto wiedzieć

• W Bordeaux wyróżnia się 37 podregio-
nów i niezależnych gmin winiarskich. Ich 
specyfika zależy od położenia względem 
żyrondy – lejkowatego ujścia rzek Garonny 
i Dordogne do Zatoki Biskajskiej.

• Statystyczny Francuz wypija 45 litrów 
wina rocznie.

Dom Winiarski Ropiteau dokładnie selekcjonuje 
i wytwarza najwyższej jakości wina zgodnie z tra-
dycją sięgającą 1848 r. Wino aromatyczne, lekkie 
i przyjemne, idealne jako aperitif i do posiłku. 
Powstało z zestawienia dwóch odmian winogron 
grenache i vermentino. Grenache wnosi strukturę 
i bukiet cytrusów i limonki, vermentino uwielbia 
morze – oddycha zielonym jabłkiem i ziołami 
znad Morza Śródziemnego. W smaku pełne i dłu-
gie, pozostawia posmak przypraw i migdałów.

Ropiteau 
Grenache 
Vermentino
Francja 
 

29,99 zł
białe
wytrawne

10-12°C t
1 h z

f
Z przyjaciółmi

Z PRZYJACIÓŁMIZ PRZYJACIÓŁMI
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Oziębły grzaniec

• 120 ml czerwonego wina  
Terra D’Oiro

• 60 ml świeżego soku z pomarańczy
• 40 ml syropu cukrowego*
• szczypta cynamonu
• plastry pomarańczy i grejpfrutów

Do wysokiej szklanki z lodem wlej wino, 
sok i syrop, dodaj cynamon. Wymie-
szaj. Używając sitka, przelej koktajl do 
kieliszka do czerwonego wina, możesz 
użyć także słoika. Kostki lodu podkreślą 
korzenno-cytrusowy smak.

*Syrop cukrowy

• szklanka wody
• szklanka cukru
• kilka kropli soku z cytryny

Zagotuj wodę. Do wrzątku dodaj cukier 
i mieszaj tak długo, aż się rozpuści. Dodaj 
sok z cytryny i całość przelej do butelki 
z nakrętką. Przechowuj w lodówce.

Sjesta z maliną

• 120 ml różowego wina  
Fuego Bay White Zinfandel

• 40 ml przetartych malin 
• 40 ml syropu cukrowego*
• 40 ml świeżego soku z limonki
• 10 g listków + gałązka świeżej mięty
• plaster limonki

Wymieszaj składniki, całość przecedź 
przez sitko. Przelej do kieliszka do 
białego wina, wypełnionego do połowy 
lodem. Kwaskowatość malin idealnie 
uzupełnia się z wytrawnością wina.

Egzotyczny mariaż

• 120 ml białego wina Peñasol
• 40 ml zmiksowanego mango
• 20 ml syropu cukrowego*
• 20 ml świeżego soku z cytryny
• plaster cytryny do dekoracji

 
Połącz wszystkie składniki drinka 
w shakerze wypełnionym kostkami lodu. 
Podawaj w zmrożonym kieliszku do 
szampana ozdobionym plastrem cytryny. 
Półsłodkie wino o owocowych nutach 
doskonale łączy się z orzeźwiającym 
smakiem mango. 

Franciszek Kunicki

Barman w stołecznej klubokawiarni  
Miłość oraz siostrzanym Patio Kredytowa 9. 
Oprócz zamiłowania do kuchni i przyrządza-
nia koktajli przepełnia go pasja do muzyki 
– gra na instrumentach i śpiewa w chórze. 
Wcześniej pracował w takich warszawskich 
klubach, jak: Delite oraz You&Me Bar. 
Uśmiech i doskonałe wyczucie smaku  
to jego znaki rozpoznawcze.

Soczyste maliny, cytryny i mango wnoszą do 
koktajli to, co mają najlepsze – orzeźwiający 
smak i naturalne aromaty. Wino doskonale 

odnajduje się w tych połączeniach. W osiąganiu 
idealnych rezultatów pomaga nam Franciszek 

Kunicki z Miłości – entuzjasta barmańskich 
eksperymentów i dobrej muzyki.

tekst: Marika Krystman
zdjęcia: Wojtek Woźniak/Makata

Owoce winnych 
eksperymentów Koktajle przecedzaj przez sitko 

o drobnych oczkach, dzięki temu 
miąższ z soku i kryształki lodu 

nie trafią do drinków.

33Magazyn Faktoria Win32 www.faktoriawin.pl



Villa Bruccio Primitivo

Włochy / wytrawne / 19,99 zł

WINA RÓŻOWE WINA BIAŁE

Don Luciano Valdepenas

Hiszpania / półsłodkie / 13,99 zł

Cherni Vrah White

Bułgaria / słodkie / 14,99 zł

Bach White Semi Seco

Hiszpania / półwytrawne / 29,99 zł

Ropiteau Grenache Vermentino 

Francja / wytrawne / 29,99 zł

Relumbrón White Zinfandel

USA / półsłodkie / 18,99 zł

Terre de Sens Organic

Francja / wytrawne / 29,99 zł

Beaux Arts Chardonnay 

Francja / półwytrawne / 29,99 zł

Bach Extrísimo Seco

Hiszpania / wytrawne / 29,99 zł

Terre de Légendes

Francja / wytrawne / 22,99 zł

Canepa Reserva Famiglia 

Chile / wytrawne / 44,99 zł

m Tree Avenue

Hiszpania / półwytrawne / 18,99 zł

CZERWONE WINA

Château Brassac Bordeaux 

Francja / wytrawne / 49,99 zł

m Pure Fairtrade

RPA / wytrawne / 18,99 zł

Clossmann Bordeaux

Francja / wytrawne / 29,99 zł

Château de Pouzols

Francja / wytrawne / 59,99 zł

Domaine de Cazelles-Verdier

Francja / wytrawne / 49,99 zł

m Gran Delmio Reserva

Hiszpania / wytrawne / 23,99 zł

Chianti Torfagiano

Włochy / wytrawne / 18,99 zł

NA PREZENT

NA RANDKĘ

Z PRZYJACIÓŁMI

RELAKS

DO POSIŁKU

           Daos Chardonnay 

Mołdawia / półsłodkie / 17,99 zł

Panamera Chardonnay 

USA / wytrawne / 54,99 zł

A Patria

Portugalia / półwytrawne / 22,99 zł

Cava Jaume Serra Semi Seco

Hiszpania / półwytrawne / 18,99 zł

Canepa Classico Carmenere

Chile / wytrawne / 23,99 zł

         Lovelli Chardonnay Pinot Grigio 

Włochy / wytrawne / 19,99 zł

m Bach Viña Extrisima Tinto

Hiszpania / wytrawne / 29,99 zł

1180

Taniny 
Ten naturalny związek należy do fenoli, które 
znajdziesz w pestkach, szypułkach i skórkach 
winogron. Taniny odpowiadają za uczucie 
suchości w jamie ustnej oraz za ból głowy. 
Jeśli miewasz podobne dolegliwości – prze-
prowadź prosty test. Zaparz silną czarną 
herbatę (w niej też jest sporo tanin) i sprawdź, 
czy 15 min po jej wypiciu wystąpi ból głowy.

Cukier 
Alkohol i cukier to dwie substancje, które 
w połączeniu mogą wywoływać silny ból gło-
wy. Gdy organizm trawi alkohol lub cukier, 
potrzebuje dużo wody. Jeśli nie jesteś dobrze 
nawodniony, twoje ciało zaczyna pobierać 
wodę z różnych części ciała, w tym głowy. 
W takich przypadkach warto unikać słodkich 
win deserowych.

Histamina 
Ten hormon jest niepożądanym produktem 
fermentacji żywności i wina. Długo dojrzewa-
jące mięso i wino mogą powodować uwalnia-
nie histaminy i doprowadzać do bólu głowy. 
Takim skutkom zapobiegniemy, zażywając 
środek przeciwalergiczny przed wypiciem 
wina.

ALKOHOLOWI SPRAWCY BÓLU GŁOWY TO:

Czy wiesz, że...

1700 lat 
ma najstarsza zachowana butelka wina, która 
znajduje się w niemieckim Muzeum Historii 
Palatynatu.

UPRAWY WINOROŚLI DAJE: 

12,5 t
winogron

9 962
butelki wina

39 850
kieliszków wina

1ha WINO BECZKOWE

Wino dojrzewające w drewnianej beczce ma słaby kontakt z powie-
trzem, dzięki czemu trunek lepiej dojrzewa. Drewno może wpływać 
na smak wina, nadając mu aromatu kawy, kakao, kokosa, a nawet 
– tostowego posmaku.

WINO NIE TUCZY 

Wino jest beztłuszczowe i nie zawiera cho-
lesterolu. Lampka wina ma ok. 80-100 kcal. 
Niektóre wina są bardziej kaloryczne 
ze względu na większą ilość cukru resztkowe-
go (osadowego) pozostającego po fermentacji. 

    AOC 1935 r.

Appellation d'origine contrôlée, zwany po 
prostu apelacją, to znak kontrolowanego 
pochodzenia produktu, w tym wina. System 
zaczęto wprowadzać we Francji w 1935 r., aby 
oznaczyć region i szczególny sposób uprawy 
danych winorośli. Na francuskim certyfikacie 
wzoruje się większość europejskich syste-
mów winiarskich.

NAJSTARSZA WINNICA

W regionie Bordeaux znajduje się najstarsza, 
udokumentowana historycznie winnica na 
świecie – Château Pape Clément, określana 
mianem klejnotu regionu. Została założona 
przez Bertranda de Goth, biskupa Bordeaux, 
późniejszego papieża Klemensa V. Ponad 30 ha 
winnicy obsadzono w 60 proc. cabernet sauvi-
gnon i 40 proc. merlotem.

Więcej win 
znajdziesz 
na półce 

Faktorii Win!

Kressmann Grande Reserve Moelleux 

Francja / półsłodkie / 33,99 zł

Peñasol White

Hiszpania / półsłodkie / 17,99 zł
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