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LATEM TRZEBA PIĆ DUŻO PŁYNÓW, WIĘC PO CO PRZEPŁACAĆ?
OTO 10 CIEKAWYCH I NIEDROGICH WIN, KTÓRE DOSKONALE
UPRZYJEMNIĄ CI CZAS!

białych win
na lato

DO 30 ZŁ

GABRIEL
MATWIEJCZYK
Pasjonat wina i inter-
netu. Twórca najpopu-
larniejszego polskiego
bloga winiarskiego do-
trzechdych.pl, serwisu
kochambabelki.pl oraz
pierwszej polskiej apli-
kacji mobilnej pomaga-
jącej wybrać wino
w sklepie. Mierzwi
„kulturę” wina w Pol-
sce. Zawodowo badacz,
psycholog, trener, od
lat związany z branżą
internetową. Ultra-
maratończyk.

CAVA RIGOL BRUT
CENTRUM WINA, 24,90 zł
Wino wytrawne, musujące
W zestawieniu win na lato nie może
zabraknąć bąbelków – pijemy ich
w Polsce stanowczo za mało! I nie
trzeba wydawać majątku na szampany,
gdy za 25 zł możemy kupić pyszną ca-
vę, która produkowana jest dokładnie
tą samą metodą. Te hiszpańskie wina
są bardzo przyjemne, rześkie, leciut-
kie, ale jednocześnie smaczne – znaj-
dziemy w nich nieco grejpfruta, odro-
binę mandarynki, gruszki i kwaśne
jabłka, a wszystko subtelne, nienachal-
ne, bujane przez orzeźwiające bąbelki.
Cava Rigol to idealna pozycja na świę-
towanie, na randkę, ale przyznam, że
najlepiej smakuje na śniadanie…

BANROCK LIGHT
CHARDONNAY
& SAUVIGNON BLANC
ŻABKA, 19,99 zł
Wino wytrawne, light
Gdy jest ciepło, chce się pić! A tego wi-
na można wypić więce,j bo to wersja
light! Tak! Mniej alkoholu (5,5%) to tak-
że mniej kalorii! Szczerze polecam
wszystkim, którzy chcą się winem de-
lektować dłużej, ale także tym, którzy
dbają o linię – tu kieliszek to tylko 60
kalorii. W nosie intrygujące aromaty
orzeszków ziemnych oraz dojrzałych
cytrusów, a subtelny i miękki smak nie-
sie posmak moreli, mirabelek oraz doj-
rzałych jabłek. Odświeżająca propozy-
cja z Australii idealna na długie
leżakowanie – nasze – nie wina!

10 tekst: Gabriel Matwiejczyk

Machnijmy z tego ”do 30 zł” duży stempel, co?
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RIESLING PALATIUM
BIEDRONKA, 13,99 zł
Wino półwytrawne
Latem wino najlepiej smakuje w plene-
rze! A ten riesling to świetna propozycja
właśnie na takie letnie wypady – na łąkę,
nad jezioro, na biwak. Bardzo rześkie wi-
no, o znacznej kwasowości, która zdoby-
wszy kompana w postaci odrobiny cukru,
sprawia, ze wino jest bardzo łatwe
i przyjemne. Dojrzałe jabłka oraz morele,
o których mowa na kontretykiecie, są nie
do pomylenia! Sprawdzi się samo sączo-
ne w majową niedzielę na łące, ale zagra
też świetnie z grillowanymi warzywami,
lekką sałatką lub rybą w subtelnie cytry-
nowej okrasie. To wino zupełnie dobrze
sprawdzi się też jako materiał na szpry-
cera – czyli z wodą gazowaną.

TRAPICHE SEPTIEMBRE
CENTRUM WINA, 26,90 zł
Wino półwytrawne,
lekko musujące
I jest i frizzante – wino naturalnie, de-
likatnie musujące – perliste, można by
rzec. Ma argentyńskie korzenie i pięk-
ny kwiatowy nos. Wino zdecydowanie
damskie, więc na randkę czy inną
damsko-męską potyczkę w sam raz
– słodkawe, delikatnie perliste, pełne
słońca i zabawy. Gdy zamkniesz oczy,
poczujesz się jak na Ibizie, gdzie roz-
grzane tańcem ciała pulsują w rytm
wszechobecnej muzyki. Zdecydowanie
nie do kontemplacji, zdecydowanie tak
na imprezę, do zabawy, zdecydowanie
na Ibizę! Koniecznie z przepiękną to-
warzyszką!

ROYAL RIESLING DUNANTUL
PGI
FAKTORIA WIN, 16,99 zł
Wino wytrawne
To wino jest w ofercie Faktorii Win, jednego
z największych podmiotów zaopatrujących ty-
siące małych sklepów w wino. Wino ciekawe,
bo nieoczywiste. Niby riesling, ale z Węgier!
To jedna z odmian z rieslingiem w nazwie, któ-
ra daje wina zdecydowanie bardziej pijalne niż
klasyczne rieslingi, które albo się kocha albo
nienawidzi. Miękkie, soczyste, wytrawne, ale
bardzo przyjazne. Spokojnie można je chło-
dzić do 6-8 stopni i podawać w ilościach do-
wolnych przez cały dzień – niewiele alkoholu
i kwasowy charakter sprawiają, że to świetna
pozycja na letni obiad czy kolację. Zawczasu
polecam wziąć dwie butelki, bo jedna zdecy-
dowanie za szybko się kończy!

RHEINHESSEN SPÄTLESE
LIDL, 14,99 zł
Wino półsłodkie
To leciutka propozycja dla tych, którym
wysoka kwasowość w winach wytraw-
nych przeszkadza! Tu mamy wino złago-
dzone sporą już dawką cukru – wino
w gruncie rzeczy proste, niewymagają-
ce, banalne – ale to właśnie często jest
to, czego potrzebujemy na plażę czy
taras – prosty smak w dobrej cenie. Tu-
taj za niecałe 15 zł wielu rodaków znaj-
dzie wiele szczęścia – jest słodko, ale
rześko i przyjemnie. Z pewnością bar-
dziej wymagające podniebienia będą
wytykać odstającą kwasowość, niezin-
tegrowany cukier, ale za 15 zł, na spa-
cer dla kogoś, kto lubi lekko słodkie wi-
na – w sam raz.
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JACK RABBIT
SAUVIGNON BLANC
ŻABKA, 14,99 zł
Wino wytrawne
Sauvignon blanc to bardzo charaktery-
styczny szczep – pachnie trawą, agre-
stem, kiwi. I w tej butelce znajdziecie to
wszystko! Bardzo aromatyczne, owoco-
we, leciutkie wino zakręcane zakrętką,
co jest niebanalną zaletą w plenerze, na
grillu – wszędzie tam, gdzie łatwo za-
pomnieć o korkociągu. Sprawdzi się sa-
mo, ale dobrze zagra z lekkim jedze-
niem, będzie też dobrym towarzyszem
dla dań azjatyckich – samo ma lekko
– słodko/kwaśny charakter. Spod znaku
Jack Rabbit znajdziecie jeszcze char-
donnay – nieco bardziej cieliste, poto-
czyste, pełniejsze – ciekawa alternaty-
wa, choć ja wolę to lekkie, letnie
sauvignon blanc!

TOKAJ FURMINT
LIDL, 9,99 zł
Wino półsłodkie
Win za 9,99 z reguły radzę unikać. Bo
u nas dystrybutorzy w tej cenie często
oferują winopodobne paskudztwa nie-
wiadomego pochodzenia. Ale gdy na-
tknąłem się po raz pierwszy w Lidlu na
tą etykietę, pomyślałem, że koniecznie
muszę spróbować. Opakowanie można
by rzec łowickie, a w środku tokaj – wi-
no znane każdemu Polakowi – w wersji
furmint. Półsłodkie wino, które mimo
akcentów słodyczy zachowuje znaczną
kwasowość, przez co jest dość rześkie,
przyjemne. Posmakuje miłośnikom doj-
rzałych owoców, bo tym jest przepeł-
nione – gruszki, mirabelki, morele
– wszystko dojrzałe na słońcu! Świetny
wstęp do deseru, a szczególnie gdy
w kieliszku zagości kostka lodu!

SENSI ORVIETO DOC
BIEDRONKA, 12,99 zł
Wino wytrawne
Kto nie chciałby pojechać do Włoch?
Ten, kto nie może pojechać, może ku-
pić sobie kawałeczek włoskiego klima-
tu w Biedronce. I nie mówię o klasycz-
nym chianti, tylko o całkiem sprytnym
winie za niecałe 13 zł, które będąc ty-
powym przedstawicielem swego ga-
tunku, zabiera nas w krótką podróż na
Półwysep Apeniński. Nienachalne,
kwiatowo-owocowe nuty pozwalają na-
prawdę cieszyć się tym winem, a gdy
zdasz sobie sprawę, że karton tego wi-
na kosztuje mniej niż butelka dobrej
whisky, jego noty jeszcze rosną! Na ta-
ras, na łódkę, na wieczór we dwoje!
Proste i bezpretensjonalne, ale tego
właśnie oczekujemy za niecałe 13 zł.

PERLAS NUGARUS
DI CAGLIARI DOC
KONDRAT WINA WYBRANE, 28,00 zł
Wino wytrawne
Perły ma już w nazwie! Mogę o nim pi-
sać z zamkniętymi oczyma, bo wypiłem
go chyba hektolitr! Bo dobre, bo niedro-
gie, bo ciekawe! Ciekawe, bo z Sycylii
– na co dzień niezbyt wiele win z tej wy-
spy możemy próbować. Ciekawe, bo od-
daje słońce, którym nasiąkło, ale nie
jest nudnym, ciepłym kompotem. Fajne
bursztynowe nuty rodzynek współgrają
z migdałami, kwaśnym jabłkiem, suszoną
morelą, a to wszystko ze sobą walczy,
tańczy… W dobrej cenie dostajemy wino
pełne i naprawdę niebanalne! W końców-
ce pojawiają się orzechy i pistacje!
W kuchni spotka się idealnie z cięższym
sosem do ryby lub z kurczakiem, które-
go tak w Polsce lubimy!


