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Szanowni Państwo,

Opisując wino, często uciekamy się do charakterystycznych cech 

winogron, z których powstaje. Bywa, że zakodowana w głowie nuta 

smakowa lub zapachowa podświadomie sugeruje nam styl wina. 

Pomyślałem, że warto empirycznie przekonać się o walorach win 

zrobionych stuprocentowo z konkretnych szczepów winogron. Ciekawie 

też jest odpowiedzieć sobie na pytanie: jak bardzo siedlisko, w którym 

rośnie winorośl i klimat regionu zmieniają cechy szczepu? Żeby uniknąć 

nudy proponuję Państwu zabawę polegającą na samodzielnym znalezieniu 

różnic. Wybrałem wina, co do których nie mam wątpliwości i osobiście 

przekonałem się już wcześniej, że są niezwykle charakterystyczne dla 

terroir, z którego pochodzą. Czy Państwo również podzielą tę opinię?

Przygotowaliśmy kilka zestawów, w których znajdują się dwa rodzaje 

win monovarietal (tak określamy wina zrobione z jednego tylko szczepu 

winogron), które chcemy wraz z Państwem porównywać. Każdy 

z tych zestawów staraliśmy się opisać rzetelnie, ale w taki sposób, 

by nie sugerować, które wino jest według nas bardziej wartościowe 

czy  ciekawsze. Nazwaliśmy zestawy „Bitwy szczepów”, choć tak 

naprawdę nie oczekujemy wyłaniania zwycięzców. Liczymy raczej na 

wspólną, edukacyjną, pyszną zabawę. O barwne opisy bitew poprosiłem 

niezastąpionego w tej roli, znawcę win, podróżnika i filozofa, redaktora 

naczelnego wydawnictwa Czas Wina – Michała Bardela.

Dla tych z Państwa, którzy połkną bakcyla ampelograficznego 

współzawodnictwa mamy specjalny bonus za wytrwałość. Do każdych 

zakupionych trzech zestawów bitewnych można otrzymać voucher 

o wartości 100 zł do wykorzystania przy zakupie win z listy Grand Cru 

Classé z Bordeaux. W końcu to największa sztuka zestawić właściwie 

odpowiednie szczepy i zrobić z nich mistrzowski kupaż – tak jak robią to 

klasycy z Bordeaux.

Lista win Grand Cru Classé dostępna jest na naszej stronie internetowej.  
Więcej informacji u Twojego sprzedawcy.

1) Kup trzy zestawy win z serii BITWY SZCZEPÓW opisane w tym informatorze

2) Otrzymasz VOUCHER o wartości 100 zł

3) Voucher wykorzystaj na zakup wybitnych win z listy GRAND CRU CLASSÉ

na zakupy w Bordeaux*

VO
UCHER

100 zł

Artur Boruta 
Dyrektor Zarządzający Dom Wina sp. z o.o.

*
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Aromaty: 
owocowe (dojrzałe jabłka, 
cytrusy), z delikatnymi nutami 
korzennymi, kwiatowymi, 
miodowymi i migdałowymi, 
czasem z nutą świeżych 
pieczarek.

Aromaty: 
cytrusowe, jabłkowe 
i orzechowe, a po dłuższym 
leżakowaniu w beczkach 
dochodzą nuty maślane, 
waniliowe, tostowe, korzenne 
i suszonych owoców. 

Pinot gris

Chardonnay

Inne nazwy: 
pinot grigio, rulander 
(ruländer), grauburgunder, 
szürkebarát, pinot sivi, 
malvoisie. 

Inne nazwy: 
melon blanc, morillon. 

Wina z odmiany pinot gris, należące do dużej rodziny pinotów, 
zrobiły bodaj największą karierę w ostatniej dekadzie, zwłaszcza 
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Choć jeszcze 
nie tak dawno uprawiana była raczej w chłodniejszych obszarach 
Europy. 

Wywodzi się z Francji i jest szarą mutacją szczepu pinot noir. 
Do Niemiec została sprowadzona na początku XVIII wieku przez 
handlarza winem ze Speyer Johanna Seegera Rulanda (stąd 
w wielu krajach, zwłaszcza Europy Środkowej, używa się nazwy 
rulander). Jest średnio wydajna, jej jagody mają charakterystyczną 
szaroróżową barwę, dlatego przy zastosowaniu dłuższej maceracji 
można z niej otrzymać także wina różowe (ale jest to tylko 
niewielki segment rynku). Największą jej zaletą jest to, iż daje wina 
o sporej zawartości ekstraktu, średniej lub wysokiej kwasowości 
oraz o bardzo intensywnym, czystym i mocnym aromacie. Dobrze 
nadaje się do wyrobu win półwytrawnych, a nawet słodkich.

Francuska z pochodzenia, dzisiaj jedna z najbardziej 
rozpowszechnionych na świecie białych odmian winogron, 
uprawiana niemal we wszystkich krajach winiarskich. Chardonnay 
to spontaniczna krzyżówka pinot gris z gouais blanc (heunisch 
weiss). Jest podstawowym i właściwie jedynym białym szczepem 
w Burgundii (słynne apelacje Chablis, Meursault, Chassagne-
Montrachet i in.) oraz jedyną białą odmianą w Szampanii. Dobrze 
udaje się w zarówno w chłodnych jak i cieplejszych rejonach świata, 
dobrze miesza się z innymi odmianami winogron, ale najlepsze 
chardonnay są zwykle niekupażowane. Bodaj najlepiej z wszystkich 
białych odmian nadaje się do fermentacji i dojrzewania 
w dębowych beczkach. Ma także nadzwyczajną wprost zdolność 
oddawania charakteru gleby i całego siedliska. Zależnie od sposobu 
produkcji pozwala na otrzymanie aromatycznego, długowiecznego 
i ciężkiego wina o pełnym, często bardzo złożonym, zapachu, lub 
też lekkiego i orzeźwiającego. 

Obszary upraw: 
Francja (Alzacja, Dolina 
Loary), Niemcy (Badenia, 
Hesja Nadreńska), Włochy, 
Austria, Węgry, Czechy, 
Słowenia, Nowy Świat.

Obszary upraw: 
niemal całe winiarskie 
universum, ale głównie 
Francja (Burgundia 
i Szampania), północne 
Włochy, Niemcy, Nowy 
Świat (całkowicie dominuje 
wśród białych szczepów 
Australii i Kalifornii), Europa 
Wschodnia (m.in. Bułgaria, 
Mołdawia).

Aromaty: 
delikatnego przydymienia, 
ziół, świeżo ściętej trawy, 
agrestu, roztartej pokrzywy, 
liści czarnej porzeczki, 
szparagów, muskatu oraz 
tzw. „kocich sików” (starej 
kamienicy, w której mieszkają 
koty). 

Aromaty: 
wyraziste, pełne, o odcieniu 
dojrzałych żółtych owoców, 
ziół i – czasami – anyżku, 
w smaku ekstraktywne, 
„oleiste” i „tłuste”, często 
z nutką orzechów laskowych. 

Verdejo

Inne nazwy: 
fumé blanc, muscat-sylvaner.

Inne nazwy: 
lanta fina, albillo de nava. 

Sauvignon blanc to odmiana znana dziś na całym świecie, 
pochodząca z Francji i – z uwagi na charakterystyczne zapachy – 
należąca do najłatwiej rozpoznawalnych. Jej nazwa pochodzi od 
francuskiego sauvage – „dziki”. Jest bezpośrednim potomkiem 
traminera (savagnin). Od niej z kolei pochodzi odmiana cabernet 
sauvignon (krzyżówka sauvignon i cabernet franc). Jej mutacjami 
są sauvignon vert (sauvignonasse, tocai friulano) i sauvignon gris, 
które występują sporadycznie. Daje wina o przeciętnej zawartości 
kwasów. 

Wina z sauvignon blanc są robione na dwa sposoby: albo bez 
użycia beczki – wtedy aromaty odmiany są niezwykle wyraźne (np. 
w austriackiej Styrii), a wino bardziej kwasowe, albo z fermentacją 
i/lub dojrzewaniem w beczce. Wtedy główne aromaty są nieco 
przytłumione, ale za to wzbogacone o nuty waniliowe; wina są 
wówczas wyraźnie cięższe (Nowy Świat). Sauvignon doskonale 
nadaje się także do wyrobu win słodkich (np. w apelacji Sauternes). 
Odmiana ta robi w ostatnich latach (podobnie jak pinot gris) 
zawrotną karierę.

Verdejo to hiszpańska odmiana białych winogron uprawianych 
głównie w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, 
kluczowa dla słynnej apelacji DO Rueda w regionie Kastylia-León. 
Do Iberii trafiła najprawdopodobniej z Afryki i to już w czasach 
kartagińskich lub greckich, ewentualnie później – w okresie 
arabskim. W dodatku jest bardzo blisko spokrewniona z galisyjskim 
godello, którą to odmianę do niedawna wielu widziało już na 
winiarskim cmentarzu. Podobny los czekałby zapewne i samo 
verdejo, gdyby nie starania słynnego riojańskiego producenta 
Marqués de Riscal, który w latach 80. ubiegłego wieku udowodnił, 
że jest to szczep, z którego wycisnąć można o wiele więcej, 
niż surowy materiał na tanie wina wzmacniane. I choć dziś 
w samej Ruedzie verdejo zdaje się ustępować miejsca coraz 
popularniejszemu sauvignon blanc (często wystąpują zresztą 
w duecie), wciąż jest to piąta najczęściej w Hiszpanii uprawiana 
biała odmiana, z której tamtejsi winiarze – słusznie zresztą – mogą 
być dumni.

Obszary upraw: 
Francja (m.in. Sancerre, 
Pouilly-Fumé, główny składnik 
białych win bordoskich), 
Nowa Zelandia (flagowa 
odmiana w tym kraju), 
Chile, Włochy, RPA, Europa 
Środkowo-Wschodnia.

Obszary upraw: 
Kastylia-León (DO Rueda), 
w mniejszym stopniu Kastylia-
La Macha. 

Sauvignon blanc
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Montespina Sauvignon 

Blanc 
Avelino Vegas

Hiszpania, DO Rueda 

KOD WINA: HBF15

Tuatara Bay Sauvignon 

Blanc 
Saint Clair Family Estate  

Nowa Zelandia, Marlborough

KOD WINA: NZE30

Yarden Sauvignon Blanc 

Golan Heights Winery 

Izrael, Galilea

KOD WINA: IZY13

W czasach, gdy przygotowywałem swoje pierwsze 
prezentacje dla studentów wiedzy o winie, można 
było znaleźć w internecie rysunek ilustrujący różnicę 
między chardonnay a sauvignon. Pierwszą odmianę 
ucieleśniało (i to jest dobre słowo) dziewczę wesołe 
i rumiane, jasnowłose, zalotnie uśmiechnięte, okiem 
strzelające, nieco cukierkowe w typie Marylin Monroe, 
z ramiączkiem od czerwonego kostiumu plażowego 
znacząco obsuniętym, sauvignon zaś o wiele 
bardziej tajemnicza, skryta, nieco wycofana, z twarzą 
zasłoniętą, rudowłosa piękność. 

Były to czasy niepoprawności politycznej, próbowałem 
więc wówczas (na co dziś bym się nie poważył) na tym 
przykładzie pokazać studentom główne odmienności 

tych wspaniałych białych szczepów. I wiecie co? Nic 
mi z tego nie wychodziło. Dlaczego sauvignon 

ma być skryte i wstydliwe, skoro w swoich 
nowozelandzkich wersjach bucha w nos 

odważniej niż jakiekolwiek inne wino perfumą 
agrestowo-trawiastą tak silną, że aż przytłaczającą. 

Podczas gdy właśnie chardonnay ma raczej skłonność 
do dyskretnego, delikatnego nosa, a swoją wspaniałość 
ujawnia często dopiero w ustach (czyli kiedy się już 
trochę lepiej poznamy). Gdybyż jeszcze owa blond 
piękność była nieco krąglejsza, mógłbym wówczas 
pomyśleć o masywnych, beczkowych chardonnay 
z Burgundii czy Kalifornii, ale gdzie tam: szczupła 
i wiotka, nawet jak na dzisiejsze standardy. Nie dajmy 
się przeto zwieść malunkom, sprawdźmy sami jak 
delikatnie i długo otwiera się chardonnay i jak natrętne 
i bezwstydne bywa sauvignon. I oceńmy, co nam 
bardziej odpowiada. 

Chardonnay kontra 

sauvignon blanc

Kod: Z133BITWACHARDSAUVB

Punkty klubowe: 84

Cena zestawu:

419 zł

Z verdejo i sauvignon blanc jest już troszkę jak 
z cabernetem i merlotem. Pasują do siebie, lubią 
się i wzajemnie uzupełniają – w przypadku białej 
pary areną tegoż udanego współdziałania jest coraz 
słynniejsza kastylijska apelacja Rueda.

Kiedyś związana przede wszystkim z ziołowo-
orzeszkowym verdejo powoli przesunęła się w kierunku 
trawiasto-agrestowego sauvignon blanc (od 2020 roku 
w apelacyjnym blendzie DO Rueda co najmniej połowę 
stanowić musi jedna albo druga odmiana). Nie tylko 
to zresztą zmieniono w Ruedzie – apelacja pożegnała 
się ostatecznie z viurą czyli macabeo, dopuszczając 
jednocześnie jako składnik kupażu chardonnay 
i viogniera. W Hiszpanii mocno więc powiało Francją…  

Trochę szkoda, bo sauvignon blanc ma swoje 
znakomite i słynne lokacje, od Loary, 
przez Styrię, Przylądek po Nową 
Zelandię, zaś verdejo jak się ulokowało 

w Kastylii-León, tak się stamtąd właściwie 
prawie nie rusza i mogłoby spokojnie rządzić 

udzielnie, gdyby się te internacjonały tak strasznie nie 
rozpychały. Ale widocznie to dość niezwykłe połączenie 
ziół (głównie liścia laurowego) z pirazynowymi nutami 
pokrzywy, trawy i – Państwo wybaczą – kocich sików 
podbiło serca Hiszpanów najpierw, a w ślad za nimi 
miłośników aromatycznych, rześkich i cielistych białych 
win. 

Kod: Z133BITWAVERDSAUVB

Punkty klubowe: 76

Cena zestawu:

378 zł

BITWA #2

CZYLI ZIOŁO 
I TRAWA

Verdejo kontra
sauvignon blanc
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Garzón Sauvignon 

Blanc Reserva  

Bodega Garzón 

Urugwaj, Region Wschodni – Maldonado

KOD WINA: UBG18

Yarden Sauvignon Blanc 

Golan Heights Winery 

Izrael, Galilea

KOD WINA: IZY13

Tuatara Bay Sauvignon 

Blanc 
Saint Clair Family Estate  

Nowa Zelandia, Marlborough

KOD WINA: NZE30

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.



8 9

BITWA #3
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Chardonnay jest trochę jak tofu lub dynia – samo 
w sobie smaku ma niedużo, ot trochę jabłka i dojrzałej 
pigwy, ale w zręcznych rękach i przy odpowiednim 
traktowaniu ta odrobina wyjściowego aromatu potrafi 
nagle rozbłysnąć i stworzyć wino doprawdy wielkie. 

I wcale niekoniecznie trzeba to zrobić przy użyciu 
dębowej beczki, choć – jak wiadomo – odrobina 
francuskiej dębiny w połączeniu z chardonnay może 
urosnąć do rangi arcydzieła. Inaczej z pinot gris, czyli 
szarą mutacją pinota. Ta pachnie sama z siebie, wręcz 
ujmuje białymi owocami, kwieciem, a czasem nawet 
delikatną nutą świeżej pieczarki. Co nie znaczy, że 
przy odrobinie wprawy i znów delikatnym podbiciu 
beczką, nie da się jeszcze więcej wycisnąć z tej 

burgundzkiej odmiany. Kilkuletnie, podstarzone 
w dębie niemieckie grauburgundery potrafią 

mieć w sobie wcale nie mniej ciała, ekstraktu 
i masywności, co niejedno beczkowe 

chardonnay większego kalibru. Ale pinot gris 
w wersji light (czytaj: pinot grigio) kochamy za 

co innego – za ich niewyszukaną lekkość, łatwość 
i pijalność, za ich radosną i wręcz ostentacyjną 
banalność, za to że nie musimy do nich ubierać krawata 
i zastanawiać się nad odpowiednim food-pairingiem.  
I to też ma swoje zalety!

Chardonnay kontra
pinot gris

Kod: Z133BITWACHARDPINOTG

Punkty klubowe: 63

Cena zestawu:

317 zł

Pinot Grigio Casa Defra   

Cielo e Terra 

Włochy, DOC delle Venezie

KOD WINA: WFC36

Cléebourg Pinot Gris 

Grande Réserve  

 Cave de Cléebourg 

Francja,  AOC Alsace

KOD WINA: FCE03

Villa Brici Pinot Grigio 

Vinska Klet „Goriška Brda”  

Słowenia, Goriška Brda 

KOD WINA: SGB01

W opisach win skupiamy się niemal wyłącznie na ich 
aromatach – wiemy, że sauvignony pachną trawą, 
gewürztraminery płatkami róży a muskaty – nader 
ordynarnie – po prostu świeżym winogronem.

Ale owoce to nie wszystko! Wnikliwszy analityk 
dostrzeże jeszcze i takie czynniki jak ciało lub 
struktura wina (tu wiele zależy od alkoholu i ogólnej 
ekstraktywności, czyli ile wina znajdziemy w winie), 
równowaga (tu kwasowość i cukier przede wszystkim), 
a w czerwonych winach dodatkowo taniczność. 

Czy to wszystko? Niekoniecznie! Jest jeszcze pewna 
subtelna cecha, którą łatwo będzie dostrzec stawiając 
naprzeciw siebie takie szczepy jak verdejo i pinot gris: 

idzie o odrzucie czysto dotykowe, jakie wino 
pozostawia na języku i podniebieniu. 
Bywają wina z natury lepkie i oleiste, 
przyklejające się do wnętrza naszej 

jamy ustnej – choć wytrawne, w dotyku 
zachowujące się nieco jak wino słodkie. Takie 

bardzo często bywa właśnie verdejo: bogate, lepkie 
i mięsiste. Pinot grigio bywa takie jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach: kiedy weźmie je w ręce zręczny 
badeński winzer i przetrzyma w dębowych baryłkach. 
Zazwyczaj jednak, w swoich mniej aryjskich wydaniach, 
pinot grigio prezentuje się lekko i zwiewnie, by 
nie powiedzieć anemicznie, co okazuje się wielką 
zaletą wówczas, gdy mamy ochotę użyć wina celem 
schłodzenia ustroju. 

Kod: Z133BITWAVERDPINOTG

Punkty klubowe: 63

Cena zestawu:

315 zł

BITWA #4

CZYLI DOBRZE 
POSMARUJESZ, DALEJ 

ZAJEDZIESZ

Verdejo kontra
pinot gris
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Pinot Grigio Casa Defra   

Cielo e Terra 

Włochy, DOC delle Venezie

KOD WINA: WFC36

Cléebourg Pinot Gris 

Grande Réserve  

 Cave de Cléebourg 

Francja,  AOC Alsace

KOD WINA: FCE03

Villa Brici Pinot Grigio 

Vinska Klet „Goriška Brda”  

Słowenia, Goriška Brda 

KOD WINA: SGB01

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.
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Aromaty: 
dojrzałe, czerwone owoce 
(wiśnie, śliwki, jagody), 
przyprawy korzenne, z nutami 
dymnymi i ziemistymi. 

Aromaty: 
wiśnie, czarna porzeczka, 
śliwki, czekolada, drewno 
cedrowe, z nutami mięty. 

Carménère

Merlot

Inne nazwy: 
grande vidure, carmenero.

Inne nazwy: 
médoc noir, merlot noir, 
bigney, crabutet noir. 

Carménère jest odmianą o dziwnej historii. Choć pochodzi 
z Francji (Bordeaux), dziś występuje tam w bardzo ograniczonej 
ilości (Médoc). Odrodziła się w Chile, gdzie awansowała do 
miana odmiany narodowej. Stało się tak, kiedy ćwierć wieku temu 
okazało się, że większość nasadzeń merlota w tym kraju to właśnie 
carménère. W dodatku Chilijczykom udało się wypromować ją 
na całym świecie, i to do tego stopnia, że próbuje się nasadzeń 
w wielu innych miejscach. 

Tymczasem jeszcze w XVIII wieku wraz z cabernet franc szczep 
ten stanowił podstawę najlepszych czerwonych win bordoskich 
i przyczynił się do ugruntowania ich sławy. W XIX wieku został 
zastąpiony przez łatwiejsze w uprawie cabernet sauvignon 
i merlota. W tym okresie wraz z innymi szczepami bordoskimi po 
raz pierwszy trafił do Chile.

Szczep odznacza się dużą żywotnością, dojrzewa przed 
cabernetami i daje wina o głębokim kolorze i wyjątkowo wysokiej 
jakości. Często są to wina bardzo skoncentrowane w zapachu 
i gęste, choć carménère zawiera znacznie mniej tanin niż cabernet 
sauvignon i dojrzewa szybciej. Jest to jednak odmiana trudna 
w uprawie, gdyż wada genetyczna (trudność z zawiązywaniem 
owoców) powoduje często bardzo niskie plony. Bardzo ceniona 
także w kupażach.

Jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych czerwonych 
odmian uprawianych na całym świecie jest merlot. To podstawowy 
szczep prawobrzeżnego Bordeaux (m.in. słynnych apelacji Saint-
Émilion i Pomerol) kupażowany z cabernet sauvignon i cabernet 
franc. Znany od połowy XIX wieku, powstał jako spontaniczna 
krzyżówka cabernet franc i magdeleine noire des charentes 
(poniekąd zresztą krzyżówka kazirodcza, zważywszy, że matka – 
magdeleine – jest zarazem córką cabernet franc, eh!). 

Dojrzewa wcześnie i daje wina od lekkich do bardzo 
ekstraktywnych, o średniej kwasowości, intensywnej barwie, ale 
aksamitne, soczyste i delikatne w smaku, szybko dojrzewające. 
Bardzo ceniony zarówno przy produkcji win odmianowych, jak 
i mieszanych. W tej drugiej roli służy głównie do „zmiękczenia” 
głównego składnika, najczęściej cabernet sauvignon (tzw. 
mieszanka bordoska, w Kalifornii zwana meritage). Niemal 
wszędzie udaje się dobrze, ale pełnię swoich możliwości pokazuje 
w cieplejszych rejonach, jednak nie nazbyt gorących.

Obszary upraw: 
Chile, Francja, Włochy (Friuli-
Venezia Giulia, Sardynia), 
Stany Zjednoczone (Kalifornia, 
Waszyngton).

Obszary upraw: 
Francja (prawobrzeżne 
Bordeaux, Bergerac na 
Południowym Zachodzie), 
Włochy (Friuli, Veneto, 
Alto Adige), Szwajcaria 
(Ticino), Nowy Świat, Europa 
Środkowo-Wschodnia 
(Bułgaria, Węgry, Rumunia).

Aromaty: 
czarna porzeczka, wiśnia, 
zielona papryka, korzenie, 
zioła, nuty pudełka po 
cygarach, śliwki, drewno 
cedrowe. 

Aromaty: 
owoce (jeżyny, maliny, wiśnie, 
śliwki, owoce leśne), gorzkie 
migdały, trufle, fiołki.

Cabernet sauvignon

Pinot noir

Inne nazwy: 
brak. Cabernet sauvignon 
jest najlepiej sprzedającą 
się marką wśród  wszystkich 
odmian na świecie. 

Inne nazwy: 
pinot nero, pinot 
negro, spätburgunder, 
blauburgunder, rulandské 
modré, rulandské červené, 
burgundac crni, klevner

Cabernet sauvignon to francuska, klasyczna, bardzo 
rozpowszechniona i popularna w całym świecie odmiana, typowy 
„internacjonał” używany zarówno do produkcji najznakomitszych 
win, jak i tych bardziej przeciętnych. 

Jest głównym szczepem w Bordeaux, zwłaszcza w okręgu Médoc, 
gdzie, zdaniem wielu, udaje się zdecydowanie najlepiej. Choć 
akurat tam nigdy nie występuje w formie czystej (jest kupażowany 
z merlotem i cabernet franc). Ponadto jest także z powodzeniem 
uprawiany od Kanady po Nową Zelandię.

Dopiero ostatnio udowodniono, że jest krzyżówką sauvignon 
blanc i cabernet franc (na co nietrudno było wpaść wnioskując 
z nazwy). Pod swoją obecną nazwą jest znany już od XVIII wieku. 
Charakteryzuje się zdolnością do łatwej aklimatyzacji w różnych 
warunkach. Jagody mają grubą skórkę, owoce dojrzewają 
stosunkowo późno i najczęściej dają wina bardzo intensywnie 
zabarwione, ekstraktywne, o bardzo dużej zawartości tanin, 
zdolne do długiego dojrzewania. Ze względu na sporą zawartość 
garbników, wina młode wyższej klasy cechuje duża ostrość, przez 
co niemal nie nadają się do konsumpcji, zaś w czasie starzenia 
wina te rozwijają wspaniały i elegancki bukiet. Bodaj najlepiej 
spośród wszystkich odmian nadaje się do leżakowania w beczkach. 

Pinot noir należy do wielkiej rodziny pinotów i uważany jest za 
jedną z najszlachetniejszych odmian. Jest głównym czerwonym 
szczepem uprawianym w Burgundii i Szampanii, ale szeroko 
spotykanym dziś na całym świecie. Na terenie Burgundii, skąd 
najprawdopodobniej się wywodzi, był przypuszczalnie uprawiany 
przynajmniej od IV wieku (choć pierwsze zapiski pochodzą 
dopiero z wieku XIV). Stamtąd łatwo i szybko rozprzestrzenił się 
w środkowej i wschodniej Europie, głównie za sprawą klasztorów 
zakładanych przez cystersów.

Odmiana jest bardzo wymagająca i dojrzewa późno. Nie jest 
odporna na choroby, wymaga dobrego nasłonecznienia i nie jest 
zbyt wydajna. Daje wina słabo zabarwione, które – z uwagi na 
różnorodność nisz klimatycznych i metod winifikacji – bardzo 
trudno jednoznacznie scharakteryzować. Znaczące różnice można 
zauważyć nawet w winach pochodzących z sąsiednich winnic 
w samej Burgundii. Odmiana najlepiej udaje się na glebach 
wapiennych i w niezbyt ciepłym klimacie. Wina młode, średniej 
klasy, mogą być nieco ostre i kwasowe. W najlepszym burgundzkim 
wydaniu (Pommard, Volnay, Vosne-Romanée), po wieloletnim 
dojrzewaniu daje genialnie owocowe i złożone wina.

Zupełnie inne podejście do pinot noir panuje w Nowym 
Świecie, gdzie producenci starają się uzyskać młodsze i ciemniej 
zabarwione wina, nadające się do szybszej konsumpcji. Bardzo 
popularny jako podstawa win musujących na całym świecie.

Obszary upraw: 
Francja (gł. lewobrzeżne 
Bordeaux), Włochy, Nowy 
Świat (zwłaszcza Kalifornia), 
Europa Środkowo-Wschodnia, 
Bliski Wschód (Château 
Musar).

Obszary upraw: 
Francja (Burgundia, Alzacja, 
Szampania), Włochy, Niemcy, 
Szwajcaria, Austria, Nowy 
Świat, Europa Środkowo-
Wschodnia.
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Zanim carménère pokonało – w dość tajemniczych 
okolicznościach – Atlantyk i trafiło na niezwykle podatny 
grunt chilijski, należało do szczęśliwej rodziny sześciu 
słynnych bordoskich odmian. Rodziny w pełnym tego 
słowa znaczeniu: i carménère, i cabernet sauvignon 
i merlot mają wspólnego tatusia, który swego czasu, 
zanim zaczął haniebnie przemarzać, był twarzą i ostoją 
Bordeaux: cabernet franc.

A że tatuś geny miał nadzwyczajnie silne, całej swojej 
progeniturze przekazał dość podobne nuty zapachowe, 
oparte na ciemnych owocach, od czarnej porzeczki po 
śliwy i jeżyny. A także charakterystyczną nutę zielonej 
papryki, którą – najmniej w merlocie – łatwo nam będzie 
wyczuć. Nic dziwnego zatem, że carménère, cabernet 
junior i cabernet senior do końca XIX wieku były w Akwitanii 
nagminnie mylone z uwagi zarówno na kształt liści 
i gron, jak i na aromaty otrzymanych z nich win. 
I dziś jeszcze, choć winiarze starają się udatnie 

wyolbrzymiać różnice, może nam się zdarzyć 
pomyłka, kiedy na stole wyląduje carménère i któryś 
z cabernetów. Nos może nam tu pomóc niewiele – 

już raczej uwagę zwrócić powinno ciało i taniczność, 
zdecydowanie silniej zaznaczone w cabernetach niż u ich 
expatriarchalnego braciszka. Carménère bywa bowiem, 
nawet podkręcone dębiną, winem średnio zbudowanym, 
bardziej zaokrąglonym w garbnikach i mięsistym, co znów 
niebezpiecznie zbliża go od czasu do czasu do innego 
przyrodniego brata, merlota. Ach! Z rodziną najlepiej na 
zdjęciu! Najlepiej spróbować samemu i znaleźć pięć różnic 
między carménère a cabernet sauvignon.

Kod: Z133BITWACARMCABS

Punkty klubowe: 75

Cena zestawu:

376 zł

BITWA #5

CZYLI NIEDALEKO
PADA JABŁKO
OD JABŁONI
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Cien y Cerro Carménère

Bodega Cien y Cerro  

Chile, DO Valle de Cachapoal

KOD WINA: CHI28

La Capitana Carménère

Viña La Rosa 

Chile, DO Valle de Cachapoal

KOD WINA: CHI09

Tarichú Gran Reserva 

Carménère 

Viña Undurraga 

Chile, Dolina Centralna

KOD WINA: CTA10

Co prawda w Bordeaux ze świecą szukać 
stuprocentowych cabernetów – tamtejsze wina 
bowiem niemal zawsze bywają kupażowane – ale 
też każdy w Médoc wam powie, że gdyby co roku 
cabernet dojrzewał tak samo wspaniale, to nikt by tam 
nie sadził merlota. 

Napięcie między ciemnym, tanicznym, silnie 
eksktraktywnym czerwonym winem bordoskim a jego 
niemal całkowitym burgundzkim przeciwieństwem 
to w gruncie rzeczy napięcie między skrajnie różnymi 
naturami cabernet sauvignon a pinot noir. Obydwie 
te odmiany dają wina wspaniałe (choć z różnych 
powodów) i obydwa wina długowieczne (także 
z odmiennych powodów).

Cienki w kolorze i słabowity tanicznie pinot noir 
nadrabia niesłychaną wprost ekspresją 

czystej, transparentnej, nieprzetworzonej 
owocowości. Jeśli pachnie maliną, to maliną 
wprost zerwaną z krzaka, nie zaś dżemem 

malinowym lub – co gorsza – takimż kompotem. 
Pozbawiony garbników, które tak pięknie utrwalają 
wielkie wina z Bordeaux, radzi sobie świetnie czekając na 
otwarcie butelki całymi dekadami dzięki nadzwyczajnej 
wręcz kwasowości, która czyni pinoty, szczególnie 
te burgundzkie, winami doskonale rześkimi (z tego 
właśnie powodu powiada się, że czerwone burgundy to 
najbardziej białe z czerwonych win). A komu ta świeżość 
i kwasowość w winie przeszkadzają, ten kiep i nic o winie 
jeszcze nie wie…

Kod: Z133BITWACABSPN

Cena zestawu:

449 zł

BITWA #6

CZYLI ODWIECZNY  
SPÓR BORDEAUX 

I BURGUNDII

Cabernet sauvignon 
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La Camarie 

Sainte Pinot Noir

 LGI-Wines 

Francja, IGP Pays d’Oc

KOD WINA: FLG20

Henri de Villamont 

Bourgogne Pinot Noir 

„Cuvée Prestige” 

Henri de Villamont 

Francja, AOC Bourgogne

KOD WINA: FVI08_2020

Long Valley Ranch Pinot 

NoirScheid Family Wines 

USA, Monterey County

KOD WINA: USS17Punkty klubowe: 90

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.
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BITWA #7

CZYLI NAJWIĘKSZA 
POMYŁKA 

AMPELOGRAFÓW
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Gamla Merlot

Golan Heights Winery

Izrael, Galilea 

KOD WINA: IZY20

Bagueri Merlot

Vinska Klet „Goriška Brda”  

Słowenia, Goriška Brda

KOD WINA: SGB09

Ganador Reserva

Merlot 2020 

Toscanini Family Wines 

Urugwaj, VCP Uruguay

KOD WINA: UTS37

Gdyby Szanowni Państwo zakupili ten zestaw 
bojowy przed rokiem 1994 (czyli wcale nie tak znowu 
dawno), na etykietach win chilijskich zamiast słowa 
„carménère” stałoby „merlot”. I tak można by co 
najwyżej pozmagać się między merlotami z Chile 
i tymi z innych krajów świata. 

Otóż bowiem do 1994 roku Chilijczycy uprawiali 
carménère w ogólnie nie zdając sobie sprawy z istnienia tej 
odmiany, przynajmniej na gruncie Ameryki Południowej, 
i myląc ją namiętnie z merlotem (że łatwo o taką 
pomyłkę w epoce pre-DNA przekonają się Państwo łacno 
googlując kształt liści obydwu odmian). Dopiero wizyta 
francuskiego enologa, prof. Jean-Michele’a Boursicota 
w jednej z chilijskich winnic, do której zawiozła go 

studentka podczas przerwy w konferencji naukowej, 
stała się przyczynkiem tej jednej z największych 

ampelograficznych rewolucji. „To nie jest 
merlot…” – miał wówczas wymamrotać pobladły 

Boursicot, co pewnie nie przyszło mu łatwo, 
zważywszy że stał obok tabliczki z napisem „Merlot”, 

na działce, gdzie od pokoleń uprawiano merlota. „To 
jest carménère” – dodał, zapewne na granicy udaru 
niedokrwiennego, zważywszy, że nigdy w życiu nie widział 
jeszcze winnicy obsadzonej carménère. Że Boursicot miał 
rację, potwierdziły szybko nowatorskie wówczas badania 
DNA, a Chilijczycy, z początku nader niechętnie, zaczęli 
pisać na flaszkach nazwę tej dziwnej, historycznej i mocno 
zapomnianej odmiany z Bordeaux. Która, o czym się 
Państwo przekonają dzięki poniższym butelkom, wcale tak 
bardzo nie przypomina w smaku merlota…

Carménère 
kontra merlot

Kod: Z133BITWAMERCARM

Punkty klubowe: 82

Cena zestawu:

408 zł

BITWA #8

CZYLI SPRĘŻYSTY
CHUDZIELEC 

I CIEPLUTKI MISIO
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Villa Brici Merlot

Vinska Klet „Goriška Brda” 

Słowenia, Goriška Brda

KOD WINA: SGB03

Belchapel Merlot

LGI-Wines 

Francja, IGP Pays d’Oc

KOD WINA: FLG03

Tarichú Merlot Reserva

Viña Undurraga 

Chile, Dolina Centralna

KOD WINA: CTA06

Podczas gdy miłośnicy merlotów przechodzą na drugą 
stronę ulicy mijając miłośników cabernet sauvignon, 
same odmiany sprawiają wrażenie wzajemnie 
darzących się sympatią. 

W końcu nader często tworzą razem wspaniałe blendy, 
znakomicie uzupełniając wzajemne niedostatki lub 
naddatki – od Bordeaux, poprzez Kalifornię, aż do 
Południowej Afryki. W końcu, jakby nie było, to rodzina 
– cabernet sauvignon i merlot to przyrodni bracia z tego 
samego ojca (cabernet franc) i różnych matek (bywa 
i tak). 

Po ojcu obydwaj odziedziczyli pyszną porzeczkowo-
wiśniową owocowość, po matkach zaś… no właśnie. Po 

matkach odziedziczyli najwyraźniej nieco odmienne 
sylwetki. Odmienne, choć równie atrakcyjne, co 

kto lubi. Podczas gdy bowiem cabernet zwykł 
dawać wina nadzwyczajnie sprężyste, twarde 

w taninach, silne w kręgosłupie, czasem nawet 
nieco szorstkie i surowe w obejściu (co zwykle 

przygładza się beczką), merlot o wiele częściej bywa 
winem pełnym, nieco zaokrąglonym, w garbnikach 
miękkim i puszystym w swojej głębokiej owocowości. 
Które z PT Czytelniczek pamiętają jeszcze młodego, 
żylastego, szczuplutkiego i wysportowanego Johna 
Travoltę z lat 70. ubiegłego wieku i skłonne będą 
porównać go z tym samym, misiowatym już nieco, 
choć wciąż przecież ujmująco przystojnym Johnem 
Travoltą z początku naszego tysiąclecia, te w mig pojmą 
subtelną odmienność cielesną cabernetów i merlotów.  

Cabernet sauvignon 

kontra merlot

Kod: Z133BITWACABSMER

Punkty klubowe: 63

Cena zestawu:

315 zł Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.

Zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez stronę internetową, sieć 
sklepów lub telefon.



Księgarnia online zaprasza
na degustację książek
czaswina.pl


