
KATALOG HORECA 2016 6

AU
ST

R
AL

IA

Australia tak bardzo kojarzy się z Nowym Światem, że właściwie 
odruchowo tutejsze winiarstwo zalicza się do tej samej grupy 
co wyroby kalifornijskie. Jednak już pierwsze dni pobytu na tym 
kontynencie pokazują, że jest to spore uproszczenie. W Australii 

dominują gigantyczne kon-
cerny, choć jest i  miejsce 
dla małych firm. Nie widać 
tu wszakże tego gigantycz-
nego zamętu, pośpiechu 
i  ducha rywalizacji tak zna-
miennych dla Kalifornii. Ży-
cie toczy się tu leniwie i spo-
kojnie, jak ruchy misia koala.
Największą siłą winiarstwa  
australijskiego jest bez wąt-
pienia jego nowoczesność 

i prostota. Niemal całość produkcji przypada na łatwo rozpoznawal-
ne na całym świecie wina odmianowe (określane często mianem 
„przyjaznych dla konsumenta”). Wytwarza się je z najbardziej zna-
nych światowych szczepów winogron przy zastosowaniu nowo-
czesnych urządzeń, na stałym niemal poziomie – roczniki mają tu 
zna cze nie drugorzęd-  
ne – i  równie no wo-
cześ nie promowa nych. 
Australijską fi lo zofią jest 
wyrób win jak najbar-
dziej oddających cha-
rakter poszczególnych 
odmian, uprawianych 
na danej glebie i w kon-
kretnym klimacie.
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Historia winnicy rozpoczęła się w  latach 
70tych kiedy jej właściciel, Wolf Blass założył 
pierwszą plantację winorośli w  Barossa Valley.  
Region ten, znajdujący się w sercu Południowej 
Australii, uznany jest za najlepsze terroir do 
uprawy i  produkcji wina odmiany shiraz. 
Wina Wolf Blass szczycą się długą tradycją 
zdobywania nagród w  Australii, jak i  na całym 
świecie. Po raz pierwszy zauważone zostały 
w  1974 i  nagrodzone trofeum Jimmy’ego 
Watsona. Liczba nagród uzyskanych przez wina 
marki Wolf Blass, jest tak długa, że nie sposób 
jej w  tym miejscu umieścić. Liczy ponad 3000 
wyróżnień.

WOLF BLASS RED LABEL SHIRAZ 
CABERNET SAUVIGNON

WOLF BLASS RED LABEL CHARDONNAY SEMILLION

South Australia

South Australia

• głęboki, czerwony kolor
• przyjemne aromaty jagód, pieprzu i mięty
• średnio zbudowane
• smak soczystych i słodkich owoców, zrównoważony dębem
• miękka i pozostająca na długo końcówka

• bladożółte wino, z odcieniem zieleni
•  w bukiecie wyczuwalne tropikalne owoce, 

cytrusy i cięta trawa
•  wyważony smak, z wyeksponowaną nutą 

świeżych owoców i delikatnego dębu
• w ustach kremowe

grillowane mięso, pasty, pasztet

shiraz, cabernet sauvignon

15-16° C

-

WOLF BLASS YELLOW LABEL CHARDONNAY
South Australia

•  jasny, słomkowy kolor, z domieszką bladej, 
butelkowej zieleni

• letnie, tropikalne aromaty melona i brzoskwini
•  owocowe smaki są zrównoważone 

delikatną kwasowością i subtelnym dębem
• dobry finisz

kurczak, owoce morza, krewetki, 
ryby

chardonnay

8-10°C

-

WS.05 F 75 cl

WOLF BLASS YELLOW LABEL
CABERNET SAUVIGNON

South Australia

• świeży bukiet z aromatami liści
• aromaty śliwek i jagód, połączone z delikatnym dębem
• finisz z cudownymi, gładkimi, kredowymi taninami

czerwone mięso,
sery pleśniowe, makarony

cabernet sauvignon

18°C

tak

WS.07 F 75 cl

WOLF BLASS YELLOW LABEL SHIRAZ

WOLF BLASS PRESIDENTS SELECTION SHIRAZ

South Australia

South Australia

• interesująca głęboka czerwień z purpurowymi refleksami
• wyczuwalny aromat słodkich malin
• aromaty korzenne i śliwki przeplatane subtelnym dębem
• końcówka zrównoważona dzięki delikatnym taninom

•  wino to jest dowodem mistrzowskich umiejętności winiarzy 
z Wolf Blass, łączy w sobie mieszankę pierwszorzędnych 
winogron z południowo-australijskich winnic

• wytwarzane w limitowanych ilościach
• intensywny kolor,
• koncentracja owocowego smaku
• elegancka i zbalansowana struktura
• długie i subtelne taniny

czerwone mięso,
dojrzałe sery, makarony

shiraz

czerwone mięso, dojrzałe sery, 
dziczyzna, jagnięcina, makarony 
w czerwonym sosie

platinum shiraz

15-16° C

15-16° C

tak

20 miesięcy

WS.06 F 75 cl

WS.08 F 75 cl

WS.03 F 75 cl

WS.04 F 75 cl

owoce morza, krewetki, ryby

chardonnay semillon

8-10° C

-
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8-13°C

-

owoce morza, lekkie dania i ryby

chardonnay

BOOMERANG TREE WINEMAKER RESERVE SHIRAZ

BOOMERANG TREE WINEMAKER 
RESERVE CHARDONNAY

Australia

Australia

•  czerwone, wytrawne
•  smak i aromat czarnych porzeczek i śliwek

•  aromaty cytrusów, słodkiego grejpfruta i zielonego jabłka
• orzeźwiające

PI.08 F 75 cl

PI.07 F 75 cl

15-17°C

-

przekąski z wędlin, pieczone mięso

shiraz


