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Kurier Winiarski
KARTA WIN

WINA CZERWONE
C'est Pas la Mer à Boire
Cabernet Sauvignon / Malbec		
Francja, Roussillon

butelka 59 PLN

Aromaty czarnych porzeczek, śliwek, aronii. W smaku półwytrawne,
o wyraźnie owocowym profilu, z delikatnie zaznaczoną ziołową nutą.

Monte del Fra Bardolino
Włochy, Veneto

butelka 69 PLN

Aromatyczne wino o zapachu wiśni, malin, czerwonych porzeczek.
W tle zaznaczają się aromaty korzenne, głównie goździki i czarny pieprz.

12e Mezzo Negroamaro
Włochy, Apulia

butelka 79 PLN

W smaku wino bardzo aksamitne, miękkie, o pełnym smaku
dojrzałych w słońcu owoców. Wyraziste nuty czereśni, jagód i wanilii.
Wino leżakowane 6 miesięcy w beczce.

Eremo delle Fate Primitivo 
Włochy, Apulia

butelka 79 PLN

Wino o szerokiej i zróżnicowanej gamie zapachowej aromatów lasu
oraz owoców jeżyn i śliwek.

Casa Silva Coleccion Merlot
Chile, Colchagua Valley

butelka 89 PLN

Klasyczne aromaty odmiany merlot: czarne owoce, śliwki i jeżyny
oraz delikatna nuta liściasta. W smaku wytrawne, o średniej budowie,
z delikatnymi taninami.

Papale Primitivo di Manduria	
Włochy, Apulia

butelka 99 PLN

Aromatyczny bukiet pełen dojrzałych czereśni, śliwek, jeżyn i jagód
oraz korzenno – karmelowych nut pochodzących z leżakowania wina
przez około 8 miesięcy. Wino aksamitne, bogate, o długim finiszu.

1

Papieskie
zamówienie
W

2013 roku 115 butelek wina
Papale zostało wysłanych z miasteczka Culver w USA drogą morską
do Włoch, a właściwie do Watykanu.
Może nie byłoby to takie dziwne, gdyby
nie fakt, że... wino było włoskie. Jak się
potem okazało ta nietypowa przesyłka
zawierała wino z konkretnego rocznika
(Papale 2008), które zostało zamówione
specjalnie na uroczystości związane
z wyborem Papieża Franciszka.

WINA BIAŁE
Lekkie i delikatne wino Vinho Verde, niezastąpione na upały.
Cytrusowa rześkość, delikatne musowanie i niski poziom alkoholu.

Trzy kieliszki
Gambero Rosso
piąty raz z rzędu!

C'est Pas la Mer à Boire
Sauvignon Blanc / Viognier

T

Vinhas Altas Vinho Verde
Portugalia, Minho

Francja, Roussillon

butelka 59 PLN

butelka 59 PLN

Obfite aromaty czarnej porzeczki, limonki i agrestu.
W smaku soczyste, owocowe, o delikatnie wytrawnym charakterze.

Bodega Sottano Chardonnay
/ Chenin Blanc
Argentyna, Mendoza

butelka 69 PLN

W smaku mocno owocowe, o wyraźnie melonowej nucie
z dodatkiem świeżej limonki. Aromat również owocowy, orzeźwiający.

Ornella Molon Pinot Grigio
Włochy, Veneto

butelka 79 PLN

Świeżość, rześkość, owocowość, to główne cechy tego wina.
W smaku wyczuwalne soczyste aromaty cytrusów i świeżych migdałów.

Urban Riesling QbA
Niemcy, Mosel

butelka 89 PLN

W nosie delikatne aromaty kwiatowe. W smaku półwytrawne,
nuty dojrzałych winogron, moreli i brzoskwiń oraz mineralny akcent.

Monte del Fra Ca Del Magro 
Włochy, Veneto

butelka 89 PLN

Aromaty kwiatów polnych, słodkich jabłek i owoców egzotycznych.
Wraz z czasem spędzonym w kieliszku wino odkrywa coraz nowsze
pokłady smakowe. Wytrawne, pełne i świeże z długim finiszem.

Przebojem n
a salony!
P

rosecco! Obecnie najbardziej popularne wino musujące na
świecie. W 2013 roku przegoniło Champagne pod względem
liczby wypitych butelek i nic nie zwiastuje zmiany tego trendu.
Dlaczego Prosecco? Bo to lekkie, smaczne wino musujące o przyjemnych aromatach cytrusów, jabłek i kwiatów. Pyszny sposób na
to, żeby odświeżyć się w upalne dni, których tego lata na pewno nie
zabraknie. Czego z całą mocą życzy redakcja Kuriera Winiarskiego!
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ak prestiżowym wynikiem jak wino
Ca Del Magro z winnicy Monte Del
Fra, może pochwalić się niewiele win na
świecie. To wyróżnienie od Przewodnika
Winiarskiego Gambero Rosso (wł. czerwona krewetka) dostają tylko najlepsze
włoskie wina, a Ca Del Magro otrzymuje
je regularnie od 5 lat. Czyżby to wino tak
dobrze pasowało do krewetek?

WINA PÓŁSŁODKIE
Hanepoot

butelka 69 PLN

RPA, Western Cape

Gdzie
moda
spotyka
wino...

C

oraz ciekawsze
etykiety serwują
nam producenci
wina. Tak oto
postanowił „ubrać”
swoją butelkę włoski
producent Varvaglione.
Nowa szata uosabia
lekkość, nowoczesność
i podążanie za modą, co
łączy się z charakterem
zawartego w butelce
trunku.

Półsłodkie, lekkie wino o delikatnych aromatach
cytrusowych i muszkatowych. W smaku świeże i owocowe.

Spożycie wina rośnie!

Jest morze do wypicia!
W

ciągu ostatniej dekady spożycie wina w Polsce wzrosło
o 56 procent! Polacy z roku na rok piją coraz więcej
tego trunku. Rocznie statystyczny Polak wypija już 7 litrów
wina. W skali całego kraju to istne morze do wypicia. Francuz
powiedziałby: „C'est pas la mer à boire!”.

56%

wzrost spożycia
wina w Polsce

WINA MUSUJĄCE
Monte Del Fra Frattino Frizzante
Włochy, Veneto

butelka 79 PLN

Lekkie i rześkie wino musujące o półwytrawnym charakterze.
Aromaty świeżych jabłek, przyjemna nuta kwiatowa w tle.

San Martino Prosecco
Millesimato Extra Dry
Włochy, Veneto

butelka 89 PLN

Półwytrawne, musujące wino z najlepszej części regionu Prosecco.
Świetna pienistość, aromaty białych brzoskwiń, mirabelek
i kwiatu bzu. W smaku zmysłowe, eleganckie i delikatne.
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KRONIKA HISTORYCZNA

Ś W.

URBAN

Patron winiarzy
Ś

więty Urban – Papież z III wieku. Częto przedstawiany jest z winogronami, beczką wina lub krzewem
winorośli, czasami z mieczem, który symbolizuje i upamiętnia jego męczeństwo. W Średniowieczu, w związku
z rozwojem kultury agrarnej, był jednym z najbardziej
popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola.
Jest patronem winiarzy, winnej latorośli, ogrodników
i dobrych urodzajów. Legenda głosi, że dzięki temu, że ukrył
się w winnicy, udało mu się uniknąć śmierci. Jednakże
23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską
przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian.

www.wineonline.pl
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