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to winiarze, którzy 

mocno stąpają po 

ziemi – bo wiedzą, że 

to właśnie z niej bierze 

się wino. 

Nie z fabryki. 

Nie z Instagrama. 

Z ziemi.

To im zawdzięczamy wina nie udające 
czegoś, czym nie są, nie wdzięczące się 
ani nie napinające muskułów, nie wiejące 
nudą apelacji ani nie usiłujące być funky 
na siłę: wina prawdziwe.
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wina prawdziwe

Świat sommelierski pełen jest form 

i formalności – reguł i etykiet, które 

wspaniale jest znać, a jeszcze przyjemniej 

zostać ich mistrzem. Choćby po to, by 

wiedzieć, jak je łamać.

Coraz modniejsze ostatnimi czasy wina 

naturalne oferują ucieczkę od tego 

sztywnego formalizmu, ale czasami 

wpadają w swoją własną pułapkę. 

Oceniać wino po cru czy po szalonym 

graffiti na etykiecie, co to w sumie za 

różnica?

A ja wierzę, że liczy się treść, a nie forma. 

Że mniej to więcej. Mniej interwencji 

w winnicy, ale też mniej szumu wokół 

siebie. Mniej ingerencji w wino, ale i mniej 

oryginalności za wszelką cenę. Za to 

więcej szczerości, prawdy, czystego 

smaku i czystej przyjemności.

Właśnie dlatego stworzyłem 

TERROIRystów - bo świetnie czuje się 

na floorze, ale najlepiej z ziemią pod 

stopami. W ramach tego projektu znajduję 

dla Was oddanych swojemu terroir 

winiarzy, tworzących wina prawdziwe: 

wina z ziemi, najuczciwsze i najczystsze 

w ekspresji - rześkie, zrównoważone, 

pokazujące piękno owocu. Takie, jak lubię.

Piotr Pietras

PIOTR
PIETRAS MS

Zapraszam,
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Austria

Burgenland
Gerhard & Brigitte Pittnauer

Kamptal
Weingut Jurtschitsch

Fuchs und Hase

Styria
Maria & Sepp Muster

Węgry

Tokaj
Homoky Dorka

Niemcy

Hesja Nadreńska 
Marto Wines

Palatynat
Frank John

Portugalia

Bairrada
Filipa Pato & William Wouters

Dão
António Lopes Ribeiro (Casa De Mouraz)

António Madeira

Hiszpania

Galicja
Alberto Nanclares & Silvia Prieto

Forjas Del Salnes 

Fedellos do Couto

Sierra de Gredos
Comando G

Priorat
Terroir al Limit

Valencia
Bruno Murciano

Włochy

Friuli
Paolo Vodopivec

Toskania
San Polino

Grecja

Peloponez
Tetramythos

LISTA 2021
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Francja

Jura
Domaine de La Borde

Burgundia
Domaine Fanny Sabre

Dolina Loary
Catherine & Pierre Breton

Claude Riffault

Południowy Zachód
Fabien Jouves (Mas Del Périé)

Dolina Rodanu
Domaine Duseigneur

Nowszy Świat

Nowa Zelandia

North Canterbury
The Hermit Ram

Australia

Victoria
Mac Forbes

Cobaw Ridge

RPA

Cape South Coast
Johan Meyer Wines

Swartland
Mother Rock

USA

Kalifornia
Matthiasson Wines

Kutch Wines

Prowansja
Domaine Milan

Langwedocja
Le Bon Côté (Domaine Des Lauriers)

Roussillon
Domaine Danjou-Banessy

Ambonnay, Benoît Marguet

Bouzy, Benoît Lahaye

Trépail, David Léclapart 

Flavigny, Dhondt-Grellet 

Pierry, Jean-Marc Sélèque 

Essoyes, Ruppert-Leroy 

Celles-Sur-Ource, Pierre Gerbais 

Polisot, Marie Courtin 

Szampany od rolnika

LISTA 2021
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AUSTRIA
BURGENLAND
GOLS GERHARD & BRIGITTE PITTNAUER

wina prawdziwe

GERHARD
& BRIGITTE 
PITTNAUER

Uprawy biodynamiczne

Gerhard Pittnauer miał zaledwie 18 lat, 

kiedy, po niespodziewanej śmierci ojca, 

musiał przejąć rodzinną winnicę nad 

Jeziorem Nezyderskim w Burgenlandzie. 

Gerhard, zdając sobie sprawę 

z wyjątkowości terroir swojej winnicy, 

zrozumiał, że powinien raczej „uprawiać” 

wino niż robić je w piwnicy. Pierwsze kroki 

robił całkowicie intuicyjnie, jednak, kiedy 

zetknął się z biodynamiką, stwierdził, 

że to jest jego filozofia pracy w winnicy 

i w winiarni. 

Obecnie wraz z żoną, Brigitte, z 15 ha 

winorośli tworzą to, co sami określają jako 

wina żywe. Nie stosują żadnych środków 

ochrony roślin, hodowlanych drożdży, 

enzymów ani nowego dębu. Rezultatem 

są wina indywidualne i zaskakujące, 

oddające charakterystykę wapiennych 

gleb, na których powstają.

1
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AUSTRIA
BURGENLAND
GOLS GERHARD & BRIGITTE PITTNAUER

1 Pitt Nat Rose 2019
blaufränkisch, merlot, syrah

różowe musujące75 cl

4 Perfect Day 2019
chardonnay, muscat ottonel, gruner veltliner, traminer

pomarańczowe75 cl

2 Blonde by Nature 2019
grüner veltliner, pinot blanc, chardonnay

pomarańczowe 75 cl

5 Mash Pitt 2019
chardonnay, grüner Veltliner, sauvignon blanc

pomarańczowe 75 cl

6 St. Laurent 2017
sankt laurent

czerwone75 cl

7 St. Laurent Altenberg 2011
sankt laurent

czerwone75 cl

3 Rose by Nature 2019
blaufränkisch, sankt laurent

różowe75 cl
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wina prawdziwe

AUSTRIA
DOLNA AUSTRIA
KAMPTAL WEINGUT JURTSCHITSCH

WEINGUT 
JURTSCH-
ITSCH

Uprawy ekologiczne

Jurtschitsch, znajdujący się w Langenlois 

w regionie Kamptal, to jedna 

z najstarszych i jednocześnie jedna 

z najbardziej innowacyjnych winnic 

w Austrii. Pierwsze wzmianki o winnicy 

pochodzą z 1541 roku, teraz jednak 

Jurtschitsch przechodzi rewolucję: 

Alwin i Stephanie, reprezentujący nową 

generację, przejęli rodzinną winnicę 

i zaczęli mocnym uderzeniem: w 2009 

roku wdrożyli uprawę ekologiczną 

i pozbyli się dzierżawionych parcel, 

aby skupić się na własnych, leżących 

w najlepszych siedliskach Kamptal.

Minimalna interwencja w piwnicy, 

przemyślane, pełne szacunku traktowanie 

natury i umysł otwarty na nowe idee 

to najlepszy przepis na produkcję win 

najwyższej klasy.

2
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1 Grüner Veltliner Terrassen 2019
grüner veltliner

białe75 cl

3 Freier Loiser 2015
grüner veltliner

pomarańczowe75 cl

2 Belle Naturelle 2019
grüner veltliner

pomarańczowe75 cl

4 St. Laurent Jungle 2016
sankt laurent

czerwone75 cl

AUSTRIA
DOLNA AUSTRIA
KAMPTAL WEINGUT JURTSCHITSCH

5 Grüner Veltliner Auslese Ried 
Spiegel 2017
grüner veltliner

słodkie: 125 g/l37,5 cl

6 Riesling Auslese Ried 
Heiligenstein 2017
riesling

słodkie: 128 g/l37,5 cl
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wina prawdziwe

FUCHS UND HASE

AUSTRIA
DOLNA AUSTRIA
KAMPTAL

FUCHS 
UND 

HASE

Uprawy ekologiczne

Fuchs und Hase (czyli Lis i Zając) to 

wspólny projekt zaprzyjaźnionych 

winiarzy z Kamptal. Alwin i Stefanie 

Jurtschitsch oraz Martin i Anna Arndorfer 

połączyli siły, aby wspólnie wytwarzać 

wina naturalnie musujące - czyli pet-naty 

(od francuskiego petillant naturel). To 

najbardziej tradycyjna i nieinterwencyjna 

metoda wytwarzania win musujących. 

Winogrona kilku odmian, wyłącznie 

z upraw ekologicznych, poddawane 

są maceracji ze skórkami. Następnie 

fermentujący moszcz, butelkowany jest 

wraz z cukrem resztkowym i zamykany 

kapslami. W pet-natach używa się 

wyłącznie rdzennych drożdży, nie ma też 

siarkowania oraz – co najważniejsze – 

drugiej, kontrolowanej fermentacji. Wina 

fermentują spontanicznie w butelkach 

i trafiają do sprzedaży bez żadnych 

dodatkowych zabiegów. Są naturalne, 

czyste,naprawdę soczyste i ekscytujące.

3
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FUCHS UND HASE

AUSTRIA
DOLNA AUSTRIA
KAMPTAL

1 Pet Nat Vol. 2 2019
grüner veltliner, gelber muskateller

musujące75 cl

2 Pet Nat Vol. 3 2019
riesling, welschriesling

musujące75 cl
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wina prawdziwe

AUSTRIA
POŁUDNIOWA STYRIA
LEUTSCHACH MARIA I SEPP MUSTER

MARIA & 
SEPP

MUSTER

Uprawy biodynamiczne

Maria i Sepp Muster to bez wątpienia 

twórcy najbardziej indywidualnych 

win w Styrii. Biodynamicy od niemal 

dwudziestu lat, znający na wylot 

każdy kawałek ziemi, na którym 

rosną i dojrzewają ich winorośle. Ich 

filozofia jest prosta: nie pytają „jak 

kontrolować naturę?”. Skupiają się na 

tym jak mogą dostosować się do natury 

i współpracować z nią. Uważają winnicę 

za żywy organizm, a wszystkie wysiłki 

zmierzają do zachowania witalności 

gleby, roślin i zwierząt.

Jak twierdzą: „Kluczowym narzędziem do 

produkcji wina jest cierpliwość i wyczucie 

właściwego momentu. Dotyczy to pracy 

w winiarni, a także podejmowania decyzji 

w winnicy. Chcemy, aby winogrono 

miało na stanie się winem tyle czasu, 

ile potrzebuje. Łagodne obchodzenie 

się z winogronami podczas zbiorów, 

spontaniczna fermentacja moszczu i nasz 

świadomy wybór drewnianych zbiorników 

to tylko kilka kroków na tej drodze. Kilka 

stopni ingerencji, będących próbą pomocy 

naturze, a nie podporządkowywania jej 

sobie.”

4
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AUSTRIA
POŁUDNIOWA STYRIA
LEUTSCHACH MARIA I SEPP MUSTER

1 Gelber Muskateller vom Opok 2018
gelber muskateller

białe75 cl

3 Gräfin 2017
sauvignon blanc

pomarańczowe75 cl

2 Graf Sauvignon 2017
sauvignon blanc

białe75 cl

4 Erde 2017
sauvignon blanc, chardonnay

pomarańczowe75 cl
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wina prawdziwe

WĘGRY
TOKAJ
TÁLLYA HOMOKY DORKA

HOMOKY 
DORKA

Dorka Homoky to reprezentantka 

czwartej generacji winiarskiej rodziny 

z Tállya w Tokaju. Mimo że początkowo 

nie zamierzała robić wina – studiowała 

teorię filmu i filozofię - pasja do wina 

i rodzinna tradycja, sprawiły, że 

ukończyła także enologię. Odbyła także 

szereg staży w winnicach na całym 

świecie. Po powrocie do Tokaju zaczęła 

pracować nad własnymi pomysłami, 

przy czym od początku jej filozofia 

bliska była idei win naturalnych, nisko 

interwencyjnych. Pierwszy rocznik win 

Dorki to 2013, a już w 2018 otrzymała 

Nagrodę Winiarza Winiarzy, prestiżowe 

wyróżnienie przyznawane przez 

wybitnych, doświadczonych winiarzy 

swoim młodszym koleżankom i kolegom. 

Jest uznawana za jedną z najciekawszych 

producentek win w tym zasłużonym, 

tradycyjnym regionie.

Uprawy ekologiczne

5
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WĘGRY
TOKAJ
TÁLLYA HOMOKY DORKA

1 Birtokbor 2016
furmint, hárslevelű 

białe75 cl

4 Fordítás 2013
furmint, hárslevelű 

słodkie 45 g/l50 cl

2 Görbe 2017
furmint

białe75 cl

3 Birtokbor Skin-Contact 2019
hárslevelű, sárga muskotály

pomarańczowe75 cl
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wina prawdziwe

NIEMCY
HESJA NADREŃSKA
FLONHEIM MARTO WINES

MARTO 
WINES

Uprawy ekologiczne

Martin Wörner to ostatnio najgorętsze 

nazwisko nie tylko w Rheinhessen, gdzie 

uprawia swoją winnicę, ale w całych 

winiarskich Niemczech. Ten młody 

winiarz, jest autorem ekscytującego 

projektu, nazwanego przez niego Marto 

Wines. Idea kiełkowała długo, podczas 

studiów enologicznych, podczas praktyk 

w austriackim Gut Oggau i francuskim 

projekcie Toma Lubbe, Matassa i wreszcie 

kiedy przejmował rodzinną winnicę 

w małej wiosce Flonheim, leżącej na 

pokładach piaskowca. 

W uprawianej ekologicznie winnicy 

dojrzewają nie tylko popularne w Hesji 

odmiany jak: riesling, silvaner, müller-

thurgau czy scheurebe lub bacchus, ale 

także znacznie rzadziej spotykane jak 

würzer i faber. Wszystkie wina powstają 

podczas spontanicznej fermentacji 

na dzikich drożdżach, dojrzewają 

w używanych, dębowych beczkach i są 

butelkowane bez filtracji, klarowania i bez 

dodatku dwutlenku siarki. To oczywiście 

elementarz winiarzy idących w kierunku 

win naturalnych, ale Martin ma jeszcze 

coś więcej. Żywiołowość i intuicję, która 

sprawia, że jego wina są wyraziste, 

surowe, pełne energii, niekonwencjonalne, 

a jednocześnie po prostu pyszne. 

6
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NIEMCY
HESJA NADREŃSKA
FLONHEIM MARTO WINES

1 Weiss 2019
müller-thurgau, faber, würzer, bacchus, riesling, scheurebe, silvaner 

białe

wkrótce

75 cl

2 Riesling 2019
rieslingwkrótce

białe75 cl

3 Al Dente 2019
pinot noir, pinot griswkrótce

czerwone75 cl
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NIEMCY
PALATYNAT
KÖNIGSBACH FRANK JOHN

FRANK 
JOHN

Uprawy biodynamiczne

Winna przygoda Franka Johna zaczęła 

się w roku 2002, kiedy wraz z żoną 

kupili Hirschhorner Hof - stary, ponad 

czterystuletni dom wraz z otaczającą 

go kilkuhektarową winnicą w Neustadt-

Königsbach w Palatynacie. Winnica 

nasadzona starymi krzewami rieslinga 

i pinot noir stała się inspiracją do 

rozpoczęcia kariery winiarza.  Od 

pierwszego rocznika Frank wdrażał 

praktyki biodynamiczne, by w 2012 

uzyskać certyfikat Demeter. 

Ręczny zbiór, spontaniczna fermentacja, 

minimalny dodatek siarki i długie 

dojrzewanie, a efektem jest, jak mówi 

Frank „Grosse Weine alter Schule” - czyli 

wielkie wina ze starej szkoły.

7
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NIEMCY
PALATYNAT
KÖNIGSBACH FRANK JOHN

1 Riesling Buntsandstein 2017
riesling

białe75 cl   

2 Riesling Buntsandstein 2017
riesling

białe150 cl   
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wina prawdziwe

PORTUGALIA
BAIRRADA FILIPA PATO & WILLIAM WOUTERS

FILIPA PATO 
& WILLIAM 
WOUTERS

Uprawy biodynamiczne

Filipa Pato, córka Luisa, wybitnego 

winiarza i zarazem enfant terrible 

regionu Bairrada, uważana jest za jeden 

z największych talentów portugalskiego 

winiarstwa. Po studiach

pracowała w znanych winnicach 

Bordeaux (Cantenac Brown) czy 

Australii (Leeuwin Estate). Po powrocie, 

w roku 2001, postanowiła produkować 

i sprzedawać wina pod własnym 

nazwiskiem. Wraz z mężem Williamem 

Woutersem, znanym belgijskim 

sommelierem i szefem kuchni rozpoczęli 

od wynajęcia kilku parceli, stopniowo 

dokupując kolejne ciekawe siedliska. 

Od początku pracują według reguł 

biodynamiki. Jak mówi Filipa: „Skupiamy 

się wyłącznie na rodzimych odmianach: 

baga, bical, arinto, cercial i maria gomes. 

Nasza filozofia jest prosta – twórz 

autentyczne wina bez makijażu, które 

odzwierciedlą prawdziwą naturę winnic, 

z których pochodzą.”

8
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PORTUGALIA
BAIRRADA FILIPA PATO & WILLIAM WOUTERS

1 3B Blanc de Blancs 
bical, cercial, fernão pires

białe musujące75 cl

4 Nossa Calcario 2018
bical

białe75 cl

2 Dinamica Bical & Arinto 2019
bical, arinto

białe75 cl

3 Baga Post-Quercus 2017
baga

czerwone50 cl

brut nature
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PORTUGALIA
DÃO/ VINHO VERDE/DOURO ANTÓNIO LOPES RIBEIRO (CASA DE MOURAZ)

ANTÓNIO 
LOPES
RIBEIRO 
(CASA DE MOURAZ)

Uprawy biodynamiczne

W roku 2000 Antonio Ribeiro Lopes wraz 

z żoną porzucili dobre posady w Lizbonie 

i powrócili do rodzinnego majątku Mouraz 

w sercu regionu Dão, aby rozpocząć nowe 

życie. Należąca do rodziny winnica, od 

pokoleń uprawiana ekologicznie, pod 

koniec lat dziewięćdziesiątych uzyskała 

certyfikację bio, a następnie, już pod 

kierunkiem Antonio, zafascynowanego 

naukami Rudolfa Steinera, zwróciła 

się w stronę biodynamiki. Oprócz 

niej najważniejsze są tu oczywiście 

lokalne tradycyjne odmiany, z których 

najważniejsze to: touriga nacional, 

tinta roriz, alfrocheiro, jaen, baga, bical, 

encruzado, malvasia fina i alvarinho. 

W roku 2006 Antonio rozpoczął nowy 

projekt, dołączając do rodzinnej winnicy 

kilka parceli w Douro, Alentejo i Vinho 

Verde. W sumie Casa de Mouraz zarządza 

25 hektarami winnic.

Planet Mouraz

W 2017 Antonio z żoną Sarą rozpoczęli 

nowy projekt, nazwany Planet Mouraz. 

W jego ramach powstają wina - jak 

to określił Antonio - nieszablonowe, 

nieschematyczne, indywidualne. 

Butelkowane w limitowanych ilościach, 

z gron pochodzących z bardzo starych, 

często opuszczonych winnic, bez SO2 lub 

tylko z minimalnym dodatkiem.

9
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PORTUGALIA
DÃO/ VINHO VERDE/DOURO ANTÓNIO LOPES RIBEIRO (CASA DE MOURAZ)

1 Antonio Lopes Ribeiro Douro 2015
touriga franca blend

czerwone 75 cl

3 Planet Mouraz Chibu 2019
field blend (80% czerwonych, 20% białych)

czerwone75 cl

2 Planet Mouraz Bolinha 2019
malvasia fina, encruzado, bical i inne

pomarańczowe75 cl

4 Planet Mouraz Nina 2019
field blend (czerwone + białe)

czerwone75 cl
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PORTUGALIA
DÃO ANTÓNIO MADEIRA

ANTÓNIO 
MADEIRA

Uprawy biodynamiczne

António Madeira to Francuz 

z portugalskim rodowodem, którego 

rodzinne korzenie znajdują się w Serra 

da Estrella, najwyższym paśmie górskim 

Portugalii, leżącym w regionie Dão. 

Antonio twierdzi, że to w tym górskim 

regionie leży serce Dão, a tutejsze 

wspaniałe, mineralne wina, mają wielki 

potencjał starzenia.

Antonio znalazł starą, opuszczona 

winnicę, w której odkrył krzewy 

autochtonicznych odmian tinta pinheira, 

negro mouro, tinta amarela i baga. 

Winnica uprawiana jest ekologicznie, 

a wszelka interwencja ograniczona do 

minimum. Odmiany rosnące w winnicy 

są zbierane i fermentowane razem, gdyż 

Antonio twierdzi, że jeśli tak je kiedyś 

posadzono to nie bez powodu. Jego wina 

mają charakterystyczny goût de terroir, 

w którym kryje się posmak granitu, 

słoność, wilgotne nuty ziemi i świeże 

powietrze po deszczu. Świeżość to 

podstawa win António Madeiry. 

Jak mówi: „zawsze chcę, żeby moje wina 

były świeże… nie chcę kakao, chcę, żeby 

były pijalne”.

10
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PORTUGALIA
DÃO ANTÓNIO MADEIRA

1 Branco Colheita 2018
field blend

białe75 cl

3 Rose 2018
field blend

różowe75 cl

2 Branco Vinhas Velhas 2017
field blend

białe75 cl

4 Tinto Colheita 2017
field blend

czerwone75 cl

5 Tinto Vinhas Velhas 2017
field blend

czerwone75 cl

6 Tinto A Centenária 2017
field blend

czerwone75 cl
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wina prawdziwe

HISZPANIA
GALICJA
RIAS BAIXAS ALBERTO NANCLARES & SILVIA PRIETO

ALBERTO 
NANCLARES 
& SILVIA 
PRIETO

Alberto Nanclares – nowa gwiazda 

albariño. Porzucając karierę ekonomisty, 

liczył na spokojniejsze życie w wiosce nad 

oceanem. Spokojniej na pewno nie jest. 

Pięciohektarowa posiadłość, składająca 

się z 14 rozrzuconych w El Salnes parceli 

to nieustające wyzwanie, zwłaszcza 

jeśli winiarz decyduje się na uprawę 

ekologiczną w niezbyt sprzyjającym

takim praktykom wilgotnym, oceanicznym 

klimacie. 

Oddzielna fermentacja win z każdej 

parceli, rdzenne drożdże, brak lub 

minimalny dodatek dwutlenku siarki, 

obniżanie wydajności do jednej trzeciej 

w stosunku do wymagań

apelacji, przynoszą olśniewające rezultaty. 

Wina Alberta to piękna ekspresja 

szczepu albariño z mocną mineralnością 

i świeżością, nutami ziół i cytrusów, 

doskonale zintegrowaną kwasowością. 

Najciekawsze, fermentowane w starych 

kasztanowych beczkach uderzają 

niezwykłą harmonią i potencjałem 

dojrzewania. 

W 2015 roku Alberto nawiązał 

współpracę z utalentowaną enolożką, 

Silvią Prieto, z którą dzieli obowiązki nie 

tylko w winnicy, lecz również w handlowej 

części tego przedsięwzięcia.

Uprawy ekologiczne
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HISZPANIA
GALICJA
RIAS BAIXAS ALBERTO NANCLARES & SILVIA PRIETO

1 Tempus Vivendi 2019
albariño

białe75 cl

4 La Tinaja de Aránzazu 2018
albariño 

białe75 cl

2 Dandelion 2019
albariño

białe75 cl

3 A Graña 2018
albariño 

białe75 cl
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wina prawdziwe

HISZPANIA
GALICJA
RIAS BAIXAS FORJAS DEL SALNES

FORJAS
DEL 

SALNES

Uprawy zrównoważone

W latach siedemdziesiątych ubiegłego 

stulecia większość winiarzy w Rias Baixas 

wycinała stare krzewy czerwonych 

winogron, robiąc miejsce dla nowych 

nasadzeń modnego albariño. Rodzina 

Méndez robiła dokładnie odwrotnie, 

sadząc coraz więcej tradycyjnych 

czerwonych odmian jak: caiño, espadeiro 

i loureiro tinto, próbując ocalić je od 

zapomnienia. 

Idąc tą drogą Rodrigo Mendéz wraz ze 

znanym winiarzem Raúlem Pérezem 

połączyli siły, aby wyprodukować nie 

tylko wyjątkowe albariño, ale i bardzo 

rzadkie wina czerwone, które ledwie 

sto lat wcześniej były dumą regionu - 

tak powstał projekt Forjas des Salnes. 

W jego ramach powstają m.in. czerwone 

wina z odmiany caiño, które stylistycznie 

przypominają burgundy z ich delikatną 

ekstrakcją i głębią aromatów, czy 

wielowarstwowe, słone, napięte albariño, 

dojrzewające kilka lat na osadzie.

12
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HISZPANIA
GALICJA
RIAS BAIXAS FORJAS DEL SALNES

1 Toralla 2019
albariño

białe75 cl

3 Leirana Maria Luisa Lázaro 2013
albariño

białe75 cl

2 Leirana 2019
albariño

białe75 cl

4 Goliardo Caiño 2016
caiño tinto

czerwone75 cl
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HISZPANIA
GALICJA
RIBEIRA SACRA FEDELLOS DO COUTO

FEDELLOS 
DO COUTOUprawy ekologiczne

Fedellos do Couto to stosunkowo młody 

projekt kilku winiarzy, który błyskawicznie 

zapewnił im pozycję wiodącego 

producenta w zapomnianym do niedawna 

regionie Ribeira Sacra. Fedellos w wolnym 

tłumaczeniu to bachory. Mamy więc 

Bachory z Couto, a należą do nich Luis 

Taboada, którego rodzina mieszka 

w Ribeira Sacra od XII wieku, dwóch 

winemakerów: Curro Barreño i Jesús 

Olivares oraz agronom z doświadczeniem 

w uprawie ekologicznej, Pablo Soldavini. 

Razem uprawiają 6 ha winnic, leżących 

na stromych tarasach wzdłuż rzek Sil 

i Bibei. Produkcja wina nieinterwencyjna, 

spontaniczna fermentacja, często, 

w przypadku białych win, długa 

fermentacja na skórkach, unikanie 

siarkowania. Wszystkie wina są 

ekspresyjne, mają atlantycką świeżość 

i delikatną mineralność.
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HISZPANIA
GALICJA
RIBEIRA SACRA FEDELLOS DO COUTO

1 Conasbrancas 2017
godello, albarino, dona blanca, torrontes, treixadura

białe75 cl

2 Bastarda 2017
bastardo

czerwone75 cl
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wina prawdziwe

HISZPANIA
SIERRA DE GREDOS COMANDO G

COMANDO G

Uprawy biodynamiczne

To bez wątpienia jeden z najbardziej 

ekscytujących projektów w całej Hiszpanii, 

dowodzący, że można tu wyprodukować 

pyszne, złożone i przede wszystkim 

autentyczne wina bez make-upu.

Dani Landi i Fernando Garcia od początku 

działają z misją ożywienia podupadłych 

winnic w okolicach Sierra de Gredos na 

południowy zachód od Madrytu. Pracują 

w wysoko położonych (900 do 1200 

metrów) i trudno dostępnych winnicach, 

starając się przedłużyć cykl wzrostu, 

aby spowolnić dojrzewanie owoców. 

Fermentacja prowadzona jest

wraz z szypułkami, bardzo długo (40 

do 60 dni). Interwencja ograniczona do 

minimum, zaś starzenie prowadzone na 

osadzie w dużych, starych dębowych 

kadziach przez 9 miesięcy. Wszystkie 

wina oparte są na garnachy, pochodzącej 

ze starych krzewów. Inspiracją dla 

Comando G jest Francja, a zwłaszcza 

Burgundia z jej podejściem do definicji 

terroir i poszukiwaniem mineralności 

w winach. Wina dzielą się tu więc na: 

village, czyli La Bruja de Rozas z wioski 

Las Rozas de Puerto Real, 1er Cru i Grand 

Cru (m.in. Rumbo al Norte).

14
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HISZPANIA
SIERRA DE GREDOS COMANDO G

1 Mataborricos 2017
garnacha, cariñena, listán prieto

czerwone75 cl

4 Las Umbrias 2017
garnacha

czerwone 75 cl

2 La Bruja de Rozas 2018
garnacha

czerwone75 cl

3  Rozas 1er Cru 2018
garnacha

czerwone75 cl

5 Tumba del Rey Moro 2017
garnacha

czerwone75 cl

6 Rumbo al Norte 2017
garnacha

czerwone75 cl



70 71

wina prawdziwe

HISZPANIA
PRIORAT
TORROJA DEL PRIORAT TERROIR AL LIMIT

TERROIR 
AL LIMIT

Uprawy biodynamiczne

W 2001 roku mający obsesję na punkcie 

wina i jedzenia Niemiec Dominik Huber 

połączył siły z młodym i utalentowanym 

winemakerem z Południowej Afryki, 

Ebenem Sadie. Obaj zakochali się 

w Prioracie i z pomocą swoich przyjaciół 

znaleźli niewielką parcelę starych 

krzewów garnachy i cariñeny. 

Strome zbocza, niezwykle uboga, łupkowa 

gleba i kilkumiesięczny żar czynią Priorat 

regionem trudnym i ekstremalnym. 

Uzyskanie najlepszego owocu wymaga 

poświęcenia - Dominik wraz ze swoim 

zespołem ciężko pracują, by grona 

były nie tylko fizjologicznie dojrzałe, 

lecz przede wszystkim zachowywały 

równowagę i świeżość. Zamiast 

dojrzałych, wysoce ekstraktywnych 

i przebeczkowanych win, które często 

były domeną Prioratu, obrali oni inną 

ścieżkę - porzucając małe beczki na rzecz 

cementu i dużych, używanych beczek 

foudres. Preferują również fermentację 

z szypułkami i delikatną ekstrakcję. 

W rezultacie ich wina są smukłe, 

eleganckie, czyste i pełne ekspresji.
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HISZPANIA
PRIORAT
TORROJA DEL PRIORAT TERROIR AL LIMIT

1 Terroir Historic Blanc 2018
garnacha blanca, macabeo

białe75 cl

4 Pedra de Guix 2016
pedro ximenez, garnacha blanca, macabeo

białe75 cl

5 Terra de Cuques Negre 2016
cariñena, garnacha 

czerwone75 cl

6 L’Arbossar 2017
cariñena

czerwone75 cl

2 Terroir Historic Negre 2018
garnacha, cariñena

czerwone75 cl

3 Terra de Cuques 2016
pedro ximenez, muscat de alexandria

białe75 cl
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HISZPANIA
VALENCIA
UTIEL-REQUENA BRUNO MURCIANO

BRUNO
MURCIANO

Uprawy ekologiczne

Bruno Murciano, nagradzany hiszpański 

sommelier pracujący w Wielkiej Brytanii, 

połączył siły z enologiem Davidem 

Sampedro Gilem, aby stworzyć wino, 

o którym marzył od lat młodości 

spędzonych w Walencji. 

Tak powstało fascynujące wino 

z osiemdziesięcioletnich krzewów 

szczepu bobal, rosnących na wysokości 

prawie 1000 metrów w apelacji Utiel-

Requena, właśnie w pobliżu Walencji. 

Rustykalny zazwyczaj, nieco chropawy 

bobal u Murciano jest świeży i niezwykle 

delikatny, złożony i finezyjny. Uprawa 

biodynamiczna, ograniczanie wydajności 

i winifikacja nieinterwencyjna, dają 

wino wyjątkowej jakości. Poza 

bobalem Murciano wytwarza również 

brzoskwiniowo-kwiatowe w stylu wino 

białe, Las Blancas, z autochtonicznych 

odmian oraz soczyste wino czerwone, Las 

Tintas, oparte na szerzej znanej garnachy.
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HISZPANIA
VALENCIA
UTIEL-REQUENA BRUNO MURCIANO

1 Las Blancas 2018
marisancho, merseguera, moscatel, macabeo, malvasia

białe75 cl

2 Las Tintas 2018
garnacha, tintorera, crujidera, moravia, royal

czerwone75 cl
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wina prawdziwe
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FRIULI
CARSO PAOLO VODOPIVEC

PAOLO 
VODOPIVEC

Uprawy ekologiczne

Bracia Paolo i Valter Vodopivec 

robią swoje wyjątkowe wina 

w sześciohektarowej winnicy 

w Colludrozza, kilka kilometrów od Triestu. 

Apelacja Carso, południowo-wschodni 

skrawek Wenecji Julijskiej, to kraina krasu, 

kamiennego płaskowyżu, pociętego 

stromymi, schodzącymi do Adriatyku 

urwiskami. W odróżnieniu od innych 

winiarzy, bracia Vodopivec uprawiają 

tylko jedną odmianę – vitovska, uważając 

tę starą krzyżówkę glery i malvasii za 

prawdziwy głos Carso. 

Uprawa winorośli jest w pełni 

ekologiczna. Zbiory ograniczone do 

0,5 kg z każdego krzewu. Winogrona 

poddawane są spontanicznej fermentacji 

na skórkach, w glinianych amforach, 

bez siarki, bez stabilizacji, bez kontroli 

temperatury. Następnie wino dojrzewa 

przez kilka lat w dużych beczkach 

z dębu slawońskiego. Rezultat: wino 

aromatyczne, wielowarstwowe, złożone, 

niezwykle mineralne, bardzo świeże, 

z długim finiszem. Jedne z najlepszych

win pomarańczowych na świecie.
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FRIULI
CARSO PAOLO VODOPIVEC

1 Vitovska 2015
vitovska

pomarańczowe 75 cl

2 Solo 2015
vitovska

pomarańczowe75 cl
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WŁOCHY
TOSKANIA
MONTALCINO SAN POLINO

SAN 
POLINO

Wspaniałe brunello z San Polino to wynik 

spotkania Luigiego i Katii, do którego 

doszło podczas podroży w Katmandu. 

Droga obojga do podjęcia się 

wytwarzania wina była skomplikowana. 

Luigi, niespokojny duch, programista 

z zawodu, filozof z zamiłowania, znawca 

sanskrytu, autor opracowań na temat 

bioróżnorodności Amazonii

i ekologicznego rolnictwa. Katia, 

antropolożka i podróżniczka. Pierwsze 

winorośle zasadzili w roku 1998, od 

początku stosując zasady biodynamiki. 

Dziś państwo Fabri gospodarują na 8 

hektarach w trzech siedliskach w apelacji 

Montalcino, stosując holistyczne podejście 

do uprawy winorośli i wytwarzania wina. 

Jak mówią: „W San Polino wierzymy, 

że całe życie na tej planecie tworzy 

niezliczone cudowne połączenia, które 

obejmują wszystkich związanych z San 

Polino: ludzi, którzy tu pracują, zwierzęta, 

rośliny, owady, ludzi, którzy odwiedzają 

nas, naszych importerów za granicą oraz 

ludzi, którzy kupują

i cieszą się naszymi winami, gdziekolwiek 

się znajdują. Wierzymy, że harmonia 

w naturze tworzy doskonałe wina.”

Uprawy biodynamiczne
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WŁOCHY
TOSKANIA
MONTALCINO SAN POLINO

1 Rosso di Montalcino 2017
sangiovese grosso

czerwone75 cl
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GRECJA
PELOPONEZ
AIGIALEIA TETRAMYTHOS

TETRAM-
YTHOS

Uprawy ekologiczne

Tetramythos to wspólne dzieło braci 

Arystosa i Eustatiusa Spanos oraz 

enologa Panagotisa Papagiannopoulosa, 

którzy uprawiają winorośl i wytwarzają 

wino na północy Peloponezu, w górach 

Aigialeia w pobliżu Patras, na wysokości 

od 650 do 1050 m. Połączenie wysokości 

i chłodnej morskiej bryzy ma wyjątkowo 

korzystny wpływ na styl tutejszych win. 

Od 1997 Tetramythos posiada 

certyfikat bio, zaś podczas winifikacji 

wybiera naturalny styl wina kierując się 

zasadą niskiej interwencji (dwutlenek 

siarki poniżej 20mg/l) i spontanicznej 

fermentacji na rdzennych drożdżach. 

Papagiannopoulos nieustannie 

eksperymentuje, a zaskakującym tego 

rezultatem jest na przykład fermentowana 

w amforach retsina, całkowicie 

zmieniająca dotychczasowy wizerunek 

tego wina.
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GRECJA
PELOPONEZ
AIGIALEIA TETRAMYTHOS

1 Retsina Amphora Natur 2019
roditis

białe75 cl

3 Roditis Orange Nature 2019
roditis

pomarańczowe 75 cl

2 Muscat Blanc Sec Natur 2018
muscat blanc à petits grains

białe75 cl

4 Agiorgitiko Natur 2018
agiorgitiko

czerwone75 cl

5 Phellóe Natur 2016
agiorgitiko, mavro kalavritinó, mavrodaphne

czerwone75 cl
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FRANCJA 
JURA 
ARBOIS-PUPILLIN DOMAINE DE LA BORDE

DOMAINE DE 
LA BORDE

Uprawy biodynamiczne

Julien Mareschal przybył do Jury po 

studiach rolniczych i enologicznych 

w Burgundii. Obecnie prowadzi, według 

reguł biodynamiki, pięciohektarową 

winnicę w pobliżu Pupillin, wytwarzając 

rocznie około 20 tysięcy ekscytujących 

i poszukiwanych przez koneserów butelek. 

Domaine de la Borde to zaskakujące 

połączenie tradycji z trendem w kierunku 

win naturalnych i skłonnością do 

eksperymentów. W winach białych 

(savagnin i chardonnay) Julien stara 

się redukować typowe dla Jury mocne 

utlenienie, przy pomocy starej metody 

dopełniania (ouillé) leżakujących beczek 

w miarę odparowywania wina. Część 

win jest wytwarzanych bez dodatku 

dwutlenku siarki. Z kolei na przekór 

jurajskiej tradycji „vin de paille” Julien 

wytwarza słodkie savagnin jako wino 

lodowe z gron zbieranych pod koniec 

listopada.

Niezależnie od sposobu produkcji 

wszystkie wina są bardzo czyste, świeże, 

z wyraźnymi nutami mineralnymi.
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FRANCJA 
JURA 
ARBOIS-PUPILLIN DOMAINE DE LA BORDE

1 Chardonnay Terre du Lias 2016
chardonnay

białe75 cl

2 Pinot Noir Sous La Roche 2018
pinot noir

czerwone75 cl



96 97

wina prawdziwe

FRANCJA
BURGUNDIA
POMMARD DOMAINE FANNY SABRE

DOMAINE 
FANNY 
SABRE

Uprawy ekologiczne

Fanny Sabre nie planowała zostać 

producentem wina. Kiedy zmarł jej ojciec, 

studiowała prawo, była jednak zmuszona 

przejąć zarządzanie rodzinną winnicą 

w apelacji Pommard. Nieoczekiwanie 

odkryła, że podoba jej się ta praca. 

Początkowo pomagał jej Philippe 

Pacalet, jeden z pionierów winiarstwa 

ekologicznego, a kiedy musiał powrócić 

do własnych projektów, w 2005 roku 

w wieku 25 lat, Fanny przejęła całkowicie 

odpowiedzialność za prowadzenie 

winnicy, pozostając na wskazanej przez 

Philippe’a naturalnej drodze. 

Winogrona są uprawiane ekologicznie 

i zbierane ręcznie. Nie stosuje się 

herbicydów. Wina są produkowane na 

małą skalę, a każda winorośl jest ściśle 

monitorowana ze skrupulatną dbałością 

o szczegóły. Od podstawowego aligoté 

po prestiżowe 1er Crus, z takich wiosek 

jak Pommard, Volnay, Meursault czy Aloxe 

Corton, Fanny wytwarza wina czyste 

i świeże, o wielkiej finezji i elegancji.
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FRANCJA
BURGUNDIA
POMMARD DOMAINE FANNY SABRE

1 Cuvée Camille Pétillant Naturel 2019
pinot noir

białe75 cl

3 Bourgogne Blanc 2018
chardonnay

białe 75 cl

2 Bourgogne Aligoté 2018
aligoté

białe75 cl

4 Meursault Limozin 2018
chardonnay

białe75 cl

5 Bourogogne Rouge 2018
pinot noir

czerwone75 cl

6 Pommard 2017
pinot noir

czerwone75 cl
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FRANCJA
DOLINA LOARY
BOURGUEIL / VOUVRAY CATHERINE & PIERRE BRETON

CATHERINE 
& PIERRE 
BRETON

Uprawy biodynamiczne

Catherine i Pierre Breton, prowadzący 

winnicę w centrum apelacji Bourgueil nad 

Loarą to - według jednego z krytyków 

- najciężej pracujący ze znanych 

mu ludzi z branży winiarskiej. Cóż, 

niełatwo robić wina według przepisu 

przodków: ekologiczna uprawa, sélection 

massale, ręczny zbiór, rdzenne drożdże, 

wielokrotnie używane, neutralne beczki, 

brak filtracji, konsekwentnie obniżany 

poziom siarkowania. To według Bretonów 

elementy składające się na prawdziwe 

wino. 

Certyfikat bio uzyskany już w 1991 

i praktyki biodynamiczne wdrożone 

w 1999 to podwaliny sukcesu, ale to 

nie wszystko. Catherine i Pierre są 

pasjonatami cabernet franc uprawianego 

na wielu rodzajach gleb występujących 

w winnicy. Żwir, wapień, glina, łupek i tuf 

to podstawa różnorodności, win, które, 

mimo iż bardzo różne, są naturalne, 

spójne i konsekwentnie pyszne.

Od 2016 roku Catherine i Pierre’owi 

pomagają ich córka France i syn Paul.
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FRANCJA
DOLINA LOARY
BOURGUEIL / VOUVRAY CATHERINE & PIERRE BRETON

1 Vouvray La Dilletante Methode 

Traditionelle Brut NV

chenin blanc

białe musujące75 cl

3 Bourgueil La Dilletante 2017
cabernet franc

czerwone 75 cl

2 Vouvray Pierres Rousses 2018
chenin blanc

białe75 cl

4 Bourgueil Les Perrières 2014
cabernet franc

czerwone75 cl
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FRANCJA
DOLINA LOARY
SANCERRE CLAUDE RIFFAULT

CLAUDE 
RIFFAULT

Uprawy biodynamiczne

Chociaż to Claude Riffault figuruje 

w nazwie winiarni, to od kilku lat 

Stéphane, jego syn, odpowiada za te 

świetne wina. Posiadłość zajmuje obecnie 

13,5 ha winnic (3 ha pinot noir i 10,5 ha 

sauvignon blanc) w sześciu siedliskach na 

północy apelacji Sancerre. 

Wszystkie uprawy sa certyfikowane 

ekologicznie przez Ecocert, a duża część 

z nich biodynamicznie przez Biodyvin. 

Winogrona są zbierane i winifikowane 

oddzielnie z każdej parceli, gdyż 

każda z nich ma własny rytm życia 

i dojrzewania gron w zależności od 

położenia, gleby, ekspozycji i wieku 

winorośli. Fermentacja tylko na rdzennych 

drożdżach, w zbiornikach stalowych lub 

używanych dębowych beczkach. Rezultat, 

jak pisze La Revue du Vin de France, to 

jedne z najlepszych win apelacji. To wina 

napięte, lekko dymne i odświeżające. 

Mniej w nich klasycznego ziołowo-

trawiastego charakteru, a więcej rześkich 

cytrusów i zielonych jabłek z wyraźnym 

kamienisto-mineralnym akcentem. 

Pinot Noir „La Noue” jest z kolei bardzo 

soczysty, pełny i delikatnie pikantny.
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FRANCJA
DOLINA LOARY
SANCERRE CLAUDE RIFFAULT

1 Sancerre 2019
sauvignon blanc

białe75 cl

3 Sancerre Rouge La Noue 2018
pinot noir

czerwone75 cl

2 Sancerre Les Chasseignes 2018
sauvignon blanc

białe 75 cl
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FRANCJA 
POŁUDNIOWY ZACHÓD
CAHORS FABIEN JOUVES (MAS DEL PÉRIÉ)

FABIEN 
JOUVES 
(MAS DEL PÉRIÉ)

W 2006 roku Fabien Jouves przejął stery 

rodzinnej winnicy, leżącej na wapiennym 

płaskowyżu Causse. Rodzice sprzedawali 

swoje winogrona do spółdzielni, ale 

Fabien od początku pragnął tworzyć 

własne wina - co więcej – chciał nadać 

im rys indywidualności. Od roku 2011 

praktykuje podejście biodynamiczne. 

Jego pasją jest praca z odmianą malbec, 

tradycyjnym szczepem z Cahors, 

ale walczy również o przetrwanie 

starych odmian (np. jurancon noir, 

który jest bazą dla You Fuck My Wine). 

Głównym celem jest uzyskanie win 

o maksymalnej świeżości i ekspresji 

owocu, stąd winifikacja nieinterwencyjna, 

w używanych beczkach, fudrach, 

zbiornikach betonowych, czasami 

w amforach, w zależności od wina i jego 

potrzeb. Rezultaty są doskonałe. Wina 

z Mas de Périé mają to co lubimy: owoc, 

kwasowość, napięcie i finezję.

Uprawy biodynamiczne
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FRANCJA 
POŁUDNIOWY ZACHÓD
CAHORS FABIEN JOUVES (MAS DEL PÉRIÉ)

1 Capsule Pétillant Naturel 2018
petit manseng, gros manseng

białe musujące75 cl

5 You Fuck My Wine 2019
jurançon noir, malbec, merlot, valdiguie

czerwone75 cl

6 Les Escures 2019
malbec

czerwone75 cl

7 Soif d’Ailleurs 2019
grenache, malbec, muscat de hambourg i lokalne białe szczepy

czerwone75 cl

8 NDDPN 2019  
malbec, pinot noir

czerwone100 cl

9 Les Acacias 2017  
malbec

czerwone75 cl

10 BLOC 763 2014
malbec

czerwone75 cl

2 Les Pieces Longues 2017
chenin blanc

białe75 cl

3 Skin-Contact 2019
gros manseng, muscat, ugni blanc

pomarańczowe 75 cl

4 Orange Voilée 2019
chenin blanc

pomarańczowe 75 cl
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FRANCJA 
DOLINA RODANU
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE DUSEIGNEUR

DOMAINE 
DUSEIGNEUR

Uprawy biodynamiczne

Pochodzący z winiarskiej rodziny Bernard 

Duseigneur, po wieloletniej pracy 

w Londynie postanowił wrócić do korzeni, 

przejmując winnicę w Châteauneuf-

du-Pape. Od początku postawił na 

biodynamikę, wierząc, że jakość wina 

decyduje się w winnicy, podczas uprawy 

winorośli. 

Najważniejsze w zawodzie winiarza jest, 

według Bernarda, nieustanne dążenie 

do zrozumienia przyrody i cierpliwość, 

ponieważ tworzenie wina wymaga 

pokory, dostosowania się do rytmu natury 

i szacunku dla wszystkich elementów 

składających się na terroir. 

„Wino to także dziedzictwo i ludzka 

przygoda: otrzymuję to, co osiągnęli moi 

poprzednicy... Jestem przemytnikiem 

tej wiedzy, ale także przemytnikiem 

pasji. Moją misją jest przekazywanie 

zdrowej i żywej ziemi, a także know-how, 

prawdziwego dziedzictwa kulturowego. 

Dla mnie jest to zrównoważony rozwój”.
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FRANCJA 
DOLINA RODANU
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE DUSEIGNEUR

3 Minha Terra 2018
syrah

czerwone75 cl

1 Côtes du Rhône Blanc La Goutte 

du Seigneur 2019

grenache blanc, bourboulenc, viognier

białe75 cl

2 Côtes du Rhône Rouge La Goutte 

du Seigneur 2019

grenache, syrah

czerwone 75 cl
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FRANCJA 
PROWANSJA
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE DOMAINE MILAN

DOMAINE 
MILAN

Uprawy biodynamiczne

Domaine Milan to prawdziwa instytucja, 

jeśli chodzi o wina naturalne. W roku 

1986 Henri Milan przejął z rąk ojca 

prowansalską winnicę w Saint-Remy 

de Provence. Od początku myślał 

o uprawie biologicznej. W 2000 roku 

wypuścił na rynek pierwsze w Prowansji 

wino bezsiarkowe, a kilka lat później 

zrezygnował z wytwarzania win 

w apelacji Baux de Provence. Od roku 

2009 wszystkie wina z Domaine Milan są 

oznaczane po prostu jako Vin de France, 

a nieinterwencyjność i brak jakichkolwiek 

dodatków stała się codziennością, 

podobnie jak praktyki biodynamiczne. 

Jak mówi Henri: „Wytwarzanie wina nie 

jest techniką, jest towarzyszem tego,

co oferuje nam winnica. Daje nam owoc, 

a my robimy z niego wieczność. Żadna 

maszyna, żaden proces, żaden dodatek 

nie jest niezbędny”.

Obecnie winnicą zarządza jego syn 

Théophile wraz z żoną Natalie.
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FRANCJA 
DOLINA RODANU
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE DUSEIGNEUR

1 Papillon Blanc 2018
grenache blanc, rolle, roussanne, marsanne

białe75 cl

3 Haru Rosé 2019
grenache, syrah, merlot

różowe75 cl

2 Le Grand Blanc 2015
grenache blanc, rolle, roussanne, chardonnay, muscat blanc

białe75 cl

4 Luna & Gaia 2018
roussanne, rolle, chardonnay, muscat blanc

pomarańczowe75 cl

5 Reynard Rebels 2017 + 2018
merlot, carignan

czerwone75 cl

6 Le Vallon 2018
grenache, syrah, mourvédre

czerwone75 cl

7 S&X 2016
grenache

czerwone75 cl
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FRANCJA 
LANGWEDOCJA LE BON CÔTÉ (DOMAINE DES LAURIERS)

Uprawy zrównoważone

Posiadłość winiarska w Langwedocji 

w pobliżu Pézenas. Winnice położone 

głównie na podłożu z czerwonej 

gliny i otoczonych przez zarośla 

śródziemnomorskiej makii, zwanej 

garrigue. Właściciel Marc Cabrol 

propaguje rolnictwo zrównoważone, 

dążące do zachowania bioróżnorodności 

i utrzymania naturalnych ekosystemów. 

Domaine des Lauriers należy do 

tych producentów, którzy tworzą 

wina trafiające do współczesnych 

gustów, a jednocześnie są wierne 

tradycji i lokalnym szczepom. Oddając 

śródziemnomorski charakter zachowują 

dobrą świeżość i równowagę. 

Doskonałym przykładem są dwa wina 

o nazwie Le Bon Côte, czyli Jasna Strona, 

będące wynikiem współpracy z Indigo 

Wines, jednym z najbardziej znanych 

w Europie importerów win prawdziwych.

27
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FRANCJA 
LANGWEDOCJA LE BON CÔTÉ (DOMAINE DES LAURIERS)

1 Le Bon Côte Blanc 2019
vermentino, terret

białe75 cl

2 Le Bon Côte Rouge 2018
syrah, grenache

czerwone75 cl
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FRANCJA
ROUSSILLON DOMAINE DANJOU-BANESSY

DOMAINE 
DANJOU-

BANESSY

Uprawy biodynamiczne

Położona w wiosce Espira, w dolinie 

Agly, kilka kilometrów od Rivesaltes, 

winnica Danjou-Banessy to stara 

rodzinna posiadłość, która przez 

dziesięciolecia wytwarzała tylko słodkie 

wina wzmacniane czyli vins doux naturels 

oraz długo starzone, wytrawne wina 

w stylu rancio. W latach pięćdziesiątych 

Domaine Danjou-Banessy dysponowała 

jedną z najwspanialszych kolekcji 

takich win w Roussillon. Od kilkunastu 

lat posiadłością kierują bracia Benoît 

i Sebastien, którzy wytwarzają wytrawne 

białe i czerwone wina z bardzo starych 

winorośli lokalnych winogron, takich jak 

ich rzadki i oryginalny carignan gris. Ich 

gleba zawsze była wolna od jakichkolwiek 

chemikaliów. Dziadek i ojciec byli 

pasjonatami uprawy biologicznej, 

nie stosując nawozów sztucznych, 

pestycydów ani herbicydów. Z takim 

dziedzictwem decyzja o wytwarzaniu win 

biodynamicznych wydaje się całkowicie 

naturalna. Bracia uprawiają wyłącznie 

rodzime odmiany jak muscat d’Alexandrie, 

maccabeu, carignan, mourvèdre, grenache 

i syrah, zaś średni wiek winorośli 

przekracza 60 lat. Wytwarzanie wina jest 

zdecydowanie nieinterwencyjne i bardzo 

indywidualistyczne. Fermentacje całych 

kiści, rodzime drożdże, bardzo wysokie 

prowadzenie winorośli i oddzielne 

winifikowanie pojedynczych parceli 

sprawiają, że wina są bardzo różne, ale 

niezmiennie złożone i bardzo pijalne.
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FRANCJA
ROUSSILLON DOMAINE DANJOU-BANESSY

1 Coste 2019
macabeuwkrótce

białe75 cl

4 La Truffière Blanc 2018
carignan griswkrótce

białe75 cl

2 Roboul 2019
grenache, mourvèdrewkrótce

czerwone75 cl

5 La Truffière Rouge 2018
grenache, carignanwkrótce

czerwone75 cl

3 Supernova 2019
muscat d’Alexandriewkrótce

pomarańczowe75 cl

6 Espurna 2018
cinsaultwkrótce

czerwone75 cl
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od rolnika

Nazwa tej sekcji to nieco przewrotne 

tłumaczenie robiącego zawrotną 

karierę anglojęzycznego terminu grower 

champagne. W Szampanii, jak w żadnym 

innym z ikonicznych regionów winiarskich 

świata, przez dziesiątki lat dominował 

model, w którym uprawa winorośli 

jest niemal całkowicie oddzielna od 

produkcji wina – domy szampańskie 

skupowały po prostu winogrona od ich 

hodowców. W ostatnich latach sytuacja 

zaczęła się jednak zmieniać: nowe 

pokolenie winogrodników, pracujących 

na kilkuhektarowych uprawach, chce 

osobiście odpowiadać za powstające 

z ich gron wina. Ich szampany to nowe 

podejście – i nowa jakość: rocznikowe 

często butelki, fermentowane na dzikich 

drożdżach, nisko siarkowane, oddające 

charakter terroir i użytych odmian. 

Bardziej zróżnicowane, finezyjne, pełne 

życia niż te od dużych producentów – i, 

choć Szampania to po prostu drogi region, 

atrakcyjniejsze cenowo, bo płaci się za 

wino, a nie za markę. 

SZAMPANY
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FRANCJA
SZAMPANIA  
AMBONNAY BENOÎT MARGUET

BENOÎT 
MARGUET

Uprawy biodynamiczne

Powściągliwy, nieco ekscentryczny Benoit 

Marguet jest szczęśliwym posiadaczem 

ośmiu hektarów winnic Grand Cru 

w Ambonnay i Bouzy, słynących 

z pełnych, intensywnych szampanów 

opartych na pinot noir. Jest przy tym 

zagorzałym zwolennikiem naturalnej 

uprawy winorośli przy wykorzystaniu 

zasad biodynamiki – która jest dla niego 

całościowym, holistycznym podejściem 

do życia. Unika siarkowania i preferuje 

dojrzewanie win w dębowych beczkach, 

z długim czasem na osadzie. 

Z win Benoit emanuje niesamowita 

energia. Są czyste, pikantne i intrygujące. 

Precyzja owocu, perfekcyjna struktura, 

elegancja i długość mają w sobie coś 

magicznego.

Każde wino ma swoją tożsamość - od 

flagowego Shamana Grand Cru, przez 

wina z pojedynczych gmin (Chouilly czy 

Bouzy) aż po szampany z pojedynczych 

winnic, znajdujących się w Ambonnay: 

Les Bermonts czy Les Saint Remys. 

Wisienką na torcie jest jego ultrapyszny 

blend, Sapience 2009, wg wielu najlepszy 

szampan bio.
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FRANCJA
SZAMPANIA  
AMBONNAY BENOÎT MARGUET

1 Yuman 15 Premier Cru
chardonnay

białe musujące75 cl

3 Chouilly Grand Cru 2013
chardonnay

białe musujące75 cl

2 Shaman 16 Rosé Premier Cru
chardonnay, pinot noir

różowe musujące75 cl

4 Les Bermonts Grand 

Cru 2014

chardonnay

białe musujące75 cl

5 Les Saints Remys Grand

Cru 2014

pinot noir

białe musujące75 cl

brut nature

brut nature

brut nature

brut nature

brut nature
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FRANCJA
SZAMPANIA  
BOUZY BENOÎT LAHAYE

BENOÎT 
LAHAYE

Uprawy biodynamiczne

Benoit Lahaye przejął rodzinny majątek 

na początku lat 90. i od 1996 wytwarza 

szampany pod swoim nazwiskiem. 

Posiadłość składa się z 4,8 ha winnic 

w Bouzy, Ambonnay i Tauxières, w 88% 

obsadzonych pinot noir.

Pod wpływem Patricka Meyera 

z Alzacji Benoit zainteresował się 

uprawą ekologiczną, zrezygnował 

całkowicie z herbicydów i poszedł dalej, 

uzyskując certyfikat bio w roku 2007 

i biodynamiczny w 2010.  Wszystkie 

wina fermentowane są na naturalnych 

drożdżach w 205 litrowych dębowych 

beczkach. Szampany Lahaye są zawsze 

wyraziste, z charakterem i kredowym 

akcentem.
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FRANCJA
SZAMPANIA  
BOUZY BENOÎT LAHAYE

1 Brut Nature Grand Cru NV
pinot noir, chardonnay

białe musujące75 cl

4 Blanc de Blancs 2014 +2015
chardonnay

białe musujące75 cl

5 Millésime 2008 Grand Cru
pinot noir, chardonnay

białe musujące75 cl

2 Rosé de Macération NV
pinot noir

różowe musujące75 cl

3 Le Jardin de la Grosse Pierre 

Grand Cru 2014

7 szczepów

białe musujące75 cl

brut nature brut nature

extra brut

extra brut

brut nature
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FRANCJA
SZAMPANIA  
TRÉPAIL DAVID LÉCLAPART

DAVID 
LÉCLAPART

David Léclapart, uprawiający zaledwie 

3 ha winnicy w wiosce Trépail 

w Montagne de Reims, to dzisiaj jedno 

z najgłośniejszych nazwisk Szampanii. 

Propagator biodynamiki, swoją własną 

winnicę zaczął prowadzić w roku 1998 

i już rocznikiem 1999 przyciągnął uwagę 

na całym świecie.

Wszystkie wina bazowe fermentuje na 

rdzennych drożdżach. Nie stosuje dosage 

i dba o bardzo niską zawartość siarki. 

Winifikację prowadzi w zbiornikach ze 

stali emaliowanej (David uważa, że czysta 

stal ma negatywny wpływ na wino) 

lub w używanych beczkach dębowych, 

kupowanych w Burgundii. 

Szampany Leclaparta są bardzo 

indywidualne, napięte, a jednocześnie 

eleganckie, z delikatnie pikantnym tłem. 

To wina dla koneserów szampana - nie 

tylko dlatego, że mikroskopijna produkcja 

nie przekracza łącznie tysiąca skrzynek.

Uprawy biodynamiczne
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FRANCJA
SZAMPANIA  
TRÉPAIL DAVID LÉCLAPART

1 L’Artiste 2014
chardonnay

białe musujące75 cl

3 L’Astre Premier Cru 2015
pinot noir

różowe musujące75 cl

2 L’Apôtre 2014
chardonnay

białe musujące75 cl

brut nature

brut nature

brut nature
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FRANCJA
SZAMPANIA  
FLAVIGNY DHONDT-GRELLET

DHONDT-
GRELLET

Uprawy zrównoważone

W roku 1986 Eric Dhondt i Edith Grellet 

podjęli decyzję o zaprzestaniu sprzedaży 

winogron do spółdzielni i rozpoczęciu 

produkcji własnych szampanów. Leżącą 

w Flavigny w Côte de Blancs posiadłość 

Dhondt-Grellet prowadzi obecnie ich 

syn Adrien Dhondt, który przejął stery 

w wieku 25 lat i wniósł powiew nowości, 

wprowadzając zasady biodynamiki 

i oddzielną winifikację win z pojedynczych 

parceli. 

Zainspirowany winami burgundzkimi 

wytwarza doskonałe szampany 

z dominującym udziałem chardonnay, 

których znakami firmowymi są elegancja, 

świeżość, mineralność i napięcie. 

Według krytyków Adrien podniósł 

wina z tej niewielkiej posiadłości na 

znacznie wyższy poziom. W roku 2017 

został uhonorowany przez branżowe 

czasopismo Bulles & Millésimes tytułem 

Winiarza Roku.
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FRANCJA
SZAMPANIA  
FLAVIGNY DHONDT-GRELLET

3 Les Nogers Premier Cru 2014
chardonnay

białe musujące75 cl

1 Cramant Grand Cru NV
chardonnay

białe musujące75 cl

extra brut

extra brut
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FRANCJA
SZAMPANIA  
PIERRY JEAN-MARC SÉLÈQUE

JEAN-MARC 
SÉLÈQUE

Uprawy zrównoważone

Wnuczek poznaniaka Henryka 

Strzeleckiego, Jean-Marc Seleque, 

uznawany jest za wschodzącą gwiazdę 

Coteaux Sud d’Epernay, gdzie uprawia 

kilkanaście parceli w siedmiu różnych 

wioskach. Wraz z żoną Oriane należą 

do nowej fali producentów szampana, 

którzy stale udoskonalają metody 

uprawy i produkcji. Od roku 2008 nie 

stosują żadnych herbicydów ani innych 

środków chemicznych. W czterech 

z 7,5 uprawianych hektarów prace są 

całkowicie podporządkowane regułom 

biodynamiki, w pozostałych uprawa jest 

w pełni ekologiczna. 

Fermentacja win bazowych częściowo 

odbywa się w stali nierdzewnej, czasami 

w betonowych jajach, ale coraz częściej 

w używanych, dębowych beczkach,

kupowanych w Burgundii.

Jak pisze Peter Liem: „Wina Sélèque są 

precyzyjne i inteligentne, współczesne

i dalekie od skrajności.”
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FRANCJA
SZAMPANIA  
PIERRY JEAN-MARC SÉLÈQUE

3 Ratafia Blanc NV
chardonnay, pinot meunier, pinot noir

słodkie, wzmacniane (mistela)75 cl

2 Quintette 5 Terroirs NV
chardonnay

białe musujące75 cl

1 Solessence NV
chardonnay, pinot meunier, pinot noir

białe musujące75 cl

extra brut

extra brut
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FRANCJA
SZAMPANIA  
ESSOYES RUPPERT-LEROY

RUPPERT-
LEROY

Uprawy biodynamiczne

Historia zaczęła się w latach 

siedemdziesiątych XX wieku, kiedy 

Gerard Ruppert rozpoczął ekologiczną 

uprawę niewielkiej, 0,5 hektarowej parceli 

w pobliżu Essoyes w Aube. W roku 2009 

córka Gerarda, Bénédicte wraz z mężem 

Emmanuelem Leroy przejęli winnicę, która 

w międzyczasie rozrosła się do około 

4 ha. Mimo że - dzięki dziesięcioleciom 

ekologicznej uprawy - jakość gron była 

bez zarzutu, młodzi zdecydowali się zrobić 

następny krok i, zainspirowani wizytą 

u Pierre’a Overnoy (ojciec win naturalnych 

z Jury), rozpoczęli wdrażanie praktyk 

biodynamicznych, uzyskując certyfikat 

Demeter w roku 2014. 

Podobnie jak Dominique Moreau 

(posiadłość Marie Courtin) wyznają 

zasadę: jedno wino bazowe, jeden 

rocznik, jedno siedlisko, no i oczywiście 

pas dosage, gdyż dzięki uprawie

biodynamicznej nie ma problemu 

z dojrzałością owocu. 

Według opinii krytyków Ruppert-Leroy to 

obecnie jeden z najbardziej ekscytujących 

producentów, którego magiczne 

szampany, produkowane w niewielkiej 

ilości 20 tysięcy butelek, wyrywają 

sobie najlepsze europejskie restauracje, 

niecierpliwie czekając na kolejne roczniki.
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FRANCJA
SZAMPANIA  
ESSOYES RUPPERT-LEROY

1 Fosse-Grely 2017
pinot noir, chardonnay

białe musujące75 cl

2 Papillon 2017
pinot noir

białe musujące75 cl

brut nature

brut nature
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FRANCJA
SZAMPANIA  
CELLES-SUR-OURCE PIERRE GERBAIS

PIERRE 
GERBAIS

Uprawy ekologiczne

Domaine Pierre Gerbais powstała 

w roku 1930 w Celles sur Ource 

w Côte de Bar. Obecnie na jej czele stoi 

trzydziestoparoletni Aurélien Gerbais. 

Stare winorośle, ekologiczne zarządzanie 

winnicami, inteligencja, pasja, szacunek 

i szkolenia – to wystarczająco dużo, aby 

usytuować tę posiadłość na szczycie 

niewielkiej grupy wizjonerskich twórców 

szampana. 

Dzięki dziadkowi Auréliena, który, 

zachwycony jakością terroir w Ource, 

kupował kolejne parcele, dziś posiadłość 

zarządza 18 ha własnych winnic, 

nasadzonych pinot noir – 10 ha, 

chardonnay – 4 ha i – ciekawostka! – 4 

ha pinot blanc. To między innymi pinot 

blanc decyduje o oryginalności tutejszych 

szampanów, ich bardziej południowym 

i cielistym charakterze, balansującym 

pomiędzy dojrzałością, siłą i egzotyką.

Jak wielu winiarzy z Côte des Bar, Aurélien 

uważa, że jest bardziej burgundzki niż 

szampański. Jego winnica leży w połowie 

drogi między Burgundią i Szampanią, 

a gleby z gliną i wapieniem kimerydzkim 

bardziej przypominają Chablis niż dolinę 

Marny.
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FRANCJA
SZAMPANIA  
CELLES-SUR-OURCE PIERRE GERBAIS

3 L’Unique 2015
pinot blanc

słodkie musujące75 cl

2 Grains de Celles Rosé 2016
pinot noir, chardonnay, pinot blanc

białe musujące75 cl

1 Grains de Celles 2016
pinot noir, chardonnay, pinot blanc  

białe musujące75 cl

extra brut

extra brut

doux 62 g/l
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FRANCJA
SZAMPANIA  
POLISOT MARIE COURTIN

MARIE 
COURTIN

Uprawy biodynamiczne

Dominique Moreau rozpoczęła przygodę 

z winem w roku 2001, kiedy wynajęła 

małą winnicę w Polisot w Côte des Bar, 

którą kilka lat później udało się kupić. 

Tak powstała posiadłość Marie Courtin, 

nazwana tak na cześć babci Dominique. 

Obecnie winnica zajmuje jedyne 2,5 

hektara, obsadzone niemal wyłącznie 

przez pinot noir. 

Uprawa od początku ekologiczna, obecnie 

na etapie certyfikacji biodynamicznej. 

Powstaje tu około 15 tysięcy butelek 

szampana według prostej zasady: jedna 

winnica, jeden szczep, jeden rocznik, pas 

dosage. Zarówno pierwsza, jak i druga 

fermentacja prowadzone są na rdzennych 

drożdżach. Wina Dominique urzekają 

delikatnością, wdziękiem, finezją. 
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FRANCJA
SZAMPANIA  
POLISOT MARIE COURTIN

1 Résonance 2015
pinot noir

białe musujące75 cl

4 Présence 2015
chardonnay, pinot blanc  

białe musujące75 cl

2 Efflorescence 2014
pinot noir

białe musujące75 cl

3 Concordance 2013
pinot noir

białe musujące75 cl

extra brut extra brut

extra brut

extra brut

extra brut

5 Allégeance Rosé de 

Macération 2013

pinot noir

różowe musujące75 cl
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świat

Na wina z Nowego Świata często patrzy 

się stereotypowo – przez całe dekady 

sumiennie zresztą na takie stereotypowe 

postrzeganie zapracowały. Jednak 

ekstraktywny, przyciężki, muskularny styl 

stopniowo odchodzi do lamusa także 

poza Europą. Na znaczeniu zyskują 

wina z chłodniejszych siedlisk, o niższym 

alkoholu, smuklejszej budowie, wyższej 

kwasowości i bardziej unikalnej ekspresji, 

zachowujące jednak to, za co Nowy Świat 

pokochali miłośnicy wina: wyrazistą 

odmianowość i owocowość. To właśnie 

nazywamy Nowszym Światem, do 

którego serdecznie zapraszamy!

NOWSZY
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NOWA ZELANDIA
NORTH CANTERBURY THE HERMIT RAM

THE 
HERMIT 
RAM

Hermit Ram to autorski projekt Theo 

Colesa, prowadzony w nowozelandzkim 

regionie Canterbury, leżącym na 

Wyspie Południowej (pomiędzy 

Marlborough a Central Otago). Wspólnie 

z Garethem Renowdenem, właścicielem 

Limestone Hills, w roku 2012 Theo 

zrobił pierwszy rocznik swojego pinot 

noir – wina całkowicie naturalnego, 

nieinterwencyjnego, bez siarki. 

Przez następne lata gama win 

powiększyła się – pinot noir, sauvignon 

blanc i muller-thurgau, pochodzą 

z wybranych siedlisk w całym regionie 

Canterbury. Wszystkie naturalne, 

niektóre pomarańczowe - w wyniku 

kilkumiesięcznej maceracji na skórkach. 

Są to wina o dużej głębi, złożoności, 

bardzo indywidualne, zaskakująco świeże. 

Theo nie stara się tu dorabiać żadnej 

ideologii, jak mówi: „nie ma tu żadnych 

zasad, poza jedną – wina muszą być 

pyszne.”

Uprawy ekologiczne
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NOWA ZELANDIA
NORTH CANTERBURY THE HERMIT RAM

1 Whole Bunch Pinot Noir 2018
pinot noir

czerwone75 cl
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AUSTRALIA
VICTORIA
YARRA VALLEY MAC FORBES

MAC 
FORBES

Uprawy zrównoważone

Mac Forbes rozpoczął swoją winiarską 

karierę w wieku osiemnastu lat 

w winnicach francuskich, później 

współpracował z kilku znanymi 

producentami w Europie i Australii, by 

wreszcie, po dwudziestu latach rozpocząć 

swój własny projekt w dolinie Yarra, na 

wschód od Melbourne. 

Obecnie w sześciu siedliskach wytwarza 

ekscytujące rieslingi, chardonnay, pinot 

noir i cabernet. Sam Mac tak definiuje 

swoje podejście do wina: „To ekscytujący 

czas, aby robić wino w Australii. Zależy 

nam na wyszukiwaniu siedlisk, które 

uważamy za obiecujące i nietypowe. 

Moja pasja to po prostu – uczciwe wina, 

które odzwierciedlają niezwykłe siedliska. 

Nasza filozofia uprawy winorośli jest 

dość prosta, nie staramy się przestrzegać 

żadnych reguł ani pracować pod jakimś 

określonym sztandarem zarządzania. Po 

prostu dbamy o winorośl i terroir najlepiej 

jak potrafimy.”
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AUSTRALIA
VICTORIA
YARRA VALLEY MAC FORBES

1 Yarra Valley Chardonnay 2018
chardonnay

białe  75 cl

3 Hugh Cabernet 2010
cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot, malbec

czerwone  75 cl

2 Yarra Junction Pinot Noir 2017
pinot noir

czerwone75 cl
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AUSTRALIA
VICTORIA
MACEDON RANGES COBAW RIDGE

COBAW 
RIDGE

Uprawy biodynamiczne

Pierwsze krzewy w Cobaw Ridge, winnicy 

leżącej na wysokości 610 m w Macedon 

Ranges - najchłodniejszym kontynentalnie 

regionie Australii - Alan i Nelly Cooper 

posadzili w roku 1985. Właściciele 

postawili na zrównoważone, holistyczne 

podejście do uprawy winorośli i produkcji 

wina, czego naturalną konsekwencją był 

certyfikat biodynamiczny. 

Uprawa i produkcja nieinterwencyjna, 

ze spontaniczną fermentacją, bez 

dokwaszania i filtracji, pozwala 

otrzymywać wina w maksymalnym 

stopniu oddające charakterystykę terroir, 

a przy tym uzyskujące uznanie i wysokie 

noty krytyków.

39



wina prawdziwe

176 177

AUSTRALIA
VICTORIA
MACEDON RANGES COBAW RIDGE

1 Chardonnay 2016
chardonnay

białe  75 cl

2 Pinot Noir 2016
pinot noir

czerwone  75 cl
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RPA
CAPE SOUTH COAST
ELGIN JOHAN MEYER WINES 

JOHAN 
MEYER 
WINES 

Uprawy zrównoważone

Johan Meyer, twórca JH Meyer Signature 

Wines, to producent wytwarzający 

naturalne wina z gron pochodzących ze 

starannie wybranych, niewielkich parceli 

w chłodniejszych miejscach południowego 

wybrzeża takich jak Elgin i Walker Bay. 

Zainspirowany podróżami do Kalifornii, 

Nowej Zelandii i Francji, Johan stara 

się oddać hołd klasycznym odmianom: 

chardonnay i pinot noir. 

Jak sam mówi: „zakochałem się w pinot 

noir i chardonnay podczas pracy 

w Santa Barbara. Obie odmiany mają 

w Południowej Afryce duży potencjał, 

a ponieważ są rzadziej spotykane, masz 

dużą szansę na sukces, jeśli wykonujesz 

dobrą robotę.” Johan wykonuje naprawdę 

dobrą robotę, gdyż jego wina, „napędzane 

przez terroir” – jak twierdzą krytycy, 

od pierwszego rocznika 2011 zyskały 

uznanie i rozgłos.
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RPA
CAPE SOUTH COAST
ELGIN JOHAN MEYER WINES 

1 Palmiet 2017
chardonnay

białe  75 cl

2 NO SO2 Pinot Noir 2019
pinot noir

czerwone  75 cl

3 Elands Rivier 2017
pinot noir

czerwone  75 cl
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RPA
COASTAL REGION
SWARTLAND MOTHER ROCK

MOTHER 
ROCKUprawy ekologiczne

Mother Rock to wspólny projekt Johana 

Meyera i Bena Henshawa, założyciela 

Indigo, jednego z najważniejszych 

kupców win naturalnych w Wielkiej 

Brytanii. Johan, wschodząca gwiazda 

południowoafrykańskiego winiarstwa, 

przez lata nawiązał bliskie kontakty 

z czołowymi winiarzami na przylądku, 

dzięki czemu ma dostęp do najlepszych 

parceli i winogron w regionie. Mother Rock 

postawiło na chenin blanc i klasyczne 

odmiany z południa doliny Rodanu: 

cinsault, grenache, syrah, carignan 

i mourvèdre. 

Twórcy koncentrują się na wyborze 

wyjątkowych siedlisk o zróżnicowanych

glebach, na których najlepiej można 

wykorzystać potencjał poszczególnych 

szczepów. Stosują winifikację najprostszą 

z możliwych by stworzyć wina oddające 

w bezpośredni sposób charakter terroir, 

oferujące jednocześnie dużo przyjemności.

41



wina prawdziwe

184 185

RPA
COASTAL REGION
SWARTLAND MOTHER ROCK

1 Force Celeste Pét-Nat 2020
pinotage, colombard

białe musujące   75 cl

2 Force Celeste Chenin Blanc 2019
chenin blanc

białe75 cl

3 Force Celeste Cinsault 2019
cinsault

czerwone75 cl

4 Kweperfontein 2017
chenin blanc

białe  75 cl

5 Holocene 2017
cinsault, carignan, mourvèdre

czerwone  75 cl
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USA
KALIFORNIA
NAPA VALLEY MATTHIASSON WINES

MATTHIAS-
SON WINES

Uprawy ekologiczne

Steve Matthiasson, wykształcony 

filozof i jednocześnie dyplomowany 

na Uniwersytecie Kalifornijskim rolnik, 

pracował przez wiele lat stosując uprawę 

ekologiczną i dbając o środowisko 

naturalne. W roku 2003 rozpoczął 

produkcję wina w dolinie Napa. Jak mówi, 

produkcja wina jest dla niego naturalnym 

przedłużeniem rolnictwa. 

Jego wina to klasyczne interpretacje 

klasycznych odmian winogron jak 

chardonnay i cabernet sauvignon i mniej 

znanych w Kalifornii szczepów, jak ribolla 

gialla i refosco. Wina Matthiassona są 

orzeźwiające, różne od typowych win 

z Napa. Powściągliwe i eleganckie, 

zawierające z reguły poniżej 13% 

alkoholu, bardziej przypominają styl 

z czasów słynnej paryskiej degustacji 

Judgement of Paris w 1976. Steve 

gorąco wierzy w starą maksymę, że wino 

powstaje w winnicy, dodając do tego 

swoje motto, że „najlepszym nawozem są 

ślady stóp rolnika”.
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USA
KALIFORNIA
NAPA VALLEY MATTHIASSON WINES

2 White Wine 2016
friulano, ribola gialla, semillon, sauvignon blanc

białe  75 cl

1 Linda Vista Vineyard

Chardonnay 2017

chardonnay

białe75 cl
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USA
KALIFORNIA
SONOMA COAST KUTCH WINES

KUTCH 
WINES

Uprawy zrównoważone

Jamie Kutch to kolejny terroirysta, który 

pokazuje, że warto podążać za swoimi 

marzeniami. Absolwent Fordham, makler 

z Merrill Lynch, w wieku 30 lat rzucił 

wszystko i przeniósł się do Kalifornii, by 

wytwarzać pinot noir i bardzo szybko 

stał się jednym z bardziej szanowanych 

winiarzy w regionie. Zaczął od pracy dla 

Michela Browne’a z winnicy Kosta Browne 

w dolinie Russian River w Sonoma, 

a w 2005 wypuścił swoje pierwsze, 

wymarzone pinot noir. 

W następnych latach udoskonalał 

swoje rzemiosło i styl, szukając inspiracji 

w Burgundii. Pojedyncze winnice, 

fermentacja z szypułkami na rdzennych 

drożdżach, spontaniczna fermentacja 

malolaktyczna, starzenie wyłącznie 

w używanych, dębowych beczkach. 

Jamie hołduje starej zasadzie, że wino 

powstaje w winnicy, a nie w piwnicy, 

stąd minimalna interwencja podczas 

winifikacji, czasami w ogóle bez siarki. 

Wszystko po to, aby uzyskać pinot noir 

jak najlepiej oddające cechy siedliska, 

równowagę i umiar. I to się udaje. 1250 

skrzynek rozchodzi się błyskawicznie 

w systemie alokacji, gdyż chętnych jest 

znacznie więcej niż butelek.
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USA
KALIFORNIA
SONOMA COAST KUTCH WINES

1 Pinot Noir 2016
pinot noir

czerwone75 cl

2 Bohan Vineyard Pinot Noir 2017
pinot noir

czerwone  75 cl

3 Falstaff Vineyard Pinot Noir 2017
pinot noir

czerwone  75 cl
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GERHARD & BRIGITTE PITTNAUER WEINGUT 
JURTSCHITSCH  FUCHS UND HASE  SEPP & MARIA 
MUSTER  HOMOKY DORKA  MARTO WINES   FRANK 
JOHN  FILIPA PATO & WILLIAM WOUTERS   ANTÓNIO 
LOPES RIBEIRO CASA DE MOURAZ  ANTÓNIO MADEIRA  
ALBERTO NANCLARES & SILVIA PRIETO FORJAS DEL 
SALNES FEDELLOS DO COUTO COMANDO G TERROIR 
AL LIMIT BRUNO MURCIANO PAOLO VODOPIVEC SAN 
POLINO TETRAMYTHOS DOMAINE DE LA BORDE 
DOMAINE FANNY SABRE CATHERINE & PIERRE BRETON 
CLAUDE RIFFAULT FABIEN JOUVES MAS DEL PÉRIÉ 
DOMAINE DUSEIGNEUR DOMAINE MILAN LE BON CÔTÉ 
DOMAINE DES LAURIERS DOMAINE DANJOU-BANESSY 
BENOÎT MARGUET BENOÎT LAHAYE DAVID LÉCLAPART 
DHONDT-GRELLET JEAN-MARC SÉLÈQUE RUPPERT-
LEROY PIERRE GERBAIS  MARIE COURTIN THE HERMIT 
RAM MAC FORBES COBAW RIDGE JOHAN MEYER WINES 
MOTHER ROCK MATTHIASSON WINES KUTCH WINES
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