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GOTUJ
i pij 

dobre 
wino!

N
adeszły dni pełne słońca, a wraz z nimi ochota 
na odpoczynek, nowe doznania smakowe. I białe 
wino. Zwykle łączymy je z sałatkami, ponieważ 
doskonale podkreśla ich aromat. Doskonałe, lekkie 

wina o wyrazistym smaku z nutą zieleni i cytrusów pochodzą 
z Kalifornii. Szlachetne szczepy chardonnay i sauvignon 
blanc czerpią z żyznej ziemi, mają też odpowiednią dawkę 
gorącego słońca, niezbędnego podczas dojrze-
wania winnych gron. Dzięki temu uzyskane 

z nich wina mistrzowsko harmonizują z warzywami.  
Dobrze komponują się zwłaszcza z ciecierzycą, „nośnikiem” 
umami, piątego smaku, który pozwala wydobyć ukryte nuty 
smakowo-zapachowe. Orzeźwiający bukiet przyspiesza 
uwalnianie się aromatów warzywnych wolno dochodzących 
do głosu, na przykład zawartych w chrupiących łodygach 
selera naciowego czy prażonych płatkach migdałowych. 
Lekka owocowa nuta  połączy w jedną całość pikantny  
smak czosnku i aksamitną gładkość pieczonego kalafiora.

Sałaty i kalifornijskie wina
KOMPOZYCJA MŁODYCH WARZYW UMILI LETNI, LENIWY DZIEŃ. OBOWIĄZKOWO 
W TOWARZYSTWIE LEKKO SCHŁODZONEGO WINA....

DARK HORSE 
SAUVIGNON BLANC
Importer: www.cedc.com
Rześkie kalifornijskie wino z aromatami 
grejpfruta oraz agrestu. Warstwy 
cytrusów i melona tworzą świeży 
smak o średniej kwasowości i długim, 
orzeźwiającym finiszu. Świetne 
połączenie z zielonymi sałatami 
ze świeżymi ziołami, a także z dodatkiem 
serów – zwłaszcza kozich oraz świeżo 
startego parmezanu.

IRONSTONE  
CHARDONNAY
Importer: wineavenue.pl
Wspaniałe białe wytrawne chardonnay; 
zachwyca aromatem świeżych 
zielonych jabłek i owoców tropikalnych 
oraz wanilią. W smaku wyczuwalna 
brzoskwinia i delikatne nuty przypraw, 
dzięki częściowemu fermentowaniu 
w dębowych beczkach. Lekko kwasowe, 
dobrze komponuje się z sałatkami 
z zielonych warzyw, a także lekkimi daniami. 
Odpowiednie na niezobowiązującą kolację.

SEAGLASS  
SAUVIGNON BLANC
Importer: centrumwina.pl
Wyraźne nuty limonki, grejpfruta oraz 
świeżo ściętej trawy. Na podniebieniu 
lekkie, delikatne, wśród owocowych 
akcentów dominują dojrzały agrest 
i mandarynki z lekko mineralnym 
zakończeniem. Pasuje do ostryg, lekkich 
pieczonych i letnich warzywnych sałatek. 

Cezar 
z grillowanym 
kalafiorem 
i kremowym sosem 
z ciecierzycy

Sałatka 
z pieczonym 
kalafiorem 
i selerem

Tabouleh 
z kalafiora 
z prażonymi 
migdałami 
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