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Rozpoznawanie i porównywanie win

Barolo, Barbaresco,
         a może coś jeszcze...
Duma winiarskiej Italii – Barolo i Barbaresco – są winami  
tak charakterystycznymi, że rozpoznać je po aromacie i smaku powinien 
każdy miłośnik wina. Czy jednak rzeczywiście tak jest i czy łatwo odróżnić 
Barolo od Barbaresco? Można się było o tym przekonać na degustacji 
w ciemno, zorganizowanej przez Michała Misiora, prowadzącego blog 
pod nazwą „wine trip into your soul”.

Barolo i Barbaresco – to dwie 
najsłynniejsze piemonckie apela-
cje – i zarazem nazwy wytwarza-
nych w nich win, które w obydwu 
przypadkach powstają z tego sa-
mego szczepu Nebbiolo, co jed-
nak nie znaczy, że smakują iden-
tycznie. Różnice występują zresztą 
nie tylko pomiędzy Barolo i Barba-
resco, ale również w ramach każ-
dej z tych grup win. Ich przyczyną 
jest silne zróżnicowanie gleb w re-
gionie oraz różne podejścia winia-
rzy do procesu winifikacji (tradycyj-
ne lub modernistyczne).

Przy tradycyjnej winifikacji uzy-
skuje się Barolo słabo wybarwione, 
mocno kwasowe i bogate w ostre 
taniny – niby mocno zbudowane, 
ale mające mało ciała. Z kolei przy 
modernistycznym podejściu do wi-
nifikacji uzyskuje się Barolo ze słod-
kimi, gładkimi taninami, mniej ostre, 
bardziej miękkie i pijalne.

A co z Barbaresco? Tu też moż-
na rozróżnić styl tradycyjny i mo-
dernistyczny, przy czym ten drugi 
zdaje się wygrywać z pierwszym. 
Niezależnie jednak od stylu, wina 
Barbaresco są na ogół bardziej 
miękkie (kobiece) niż Barolo, co 
powinno ułatwiać ich rozpozna-
wanie. Powinno – ale czy ułatwia?

Kiedy w piękne wrześniowe po-
południe wybrałem się do małego 

lokaliku „Pod Pretextem” na war-
szawskim Bemowie, zastałem tam 
kilku sommelierów oraz dziennika-
rzy i blogerów winiarskich, a także 
12 butelek z zasłoniętymi etykieta-
mi – no i się zaczęło.

W większości przypadków gru-
pie degustatorów udawało się pra-
widłowo odpowiedzieć w ciemno 
na pytanie „Barbaresco czy Baro-
lo?”, chociaż czasami występowa-
ły różnice zdań. Prowadzący de-
gustację zastawił przy tym pułap-
kę na jej uczestników – i jako 11. 
wino z kolei podał Aglianico z po-
łudnia Włoch, niemające nic wspól-
nego ani z Barolo ani z Barbare-
sco. W tę pułapkę nie wpadliśmy, 
zgodnie orzekając, że jest to wino 
gdzieś z obcasa włoskiego buta, 
a kilkakrotny mistrz Polski somme-
lierów Andrzej Strzelczyk rozpoznał 
nawet bezbłędnie rodzaj szczepu.

Tyle o degustacji – a teraz o wi-
nach. Z wyjątkiem jednego, wszyst-
kie pochodziły od polskich importe-
rów i są obecnie do kupienia w na-
szym kraju. Uwagę zwracała przy 
tym ich zaskakująco duża rozpię-
tość cenowa i – jak się później oka-
zało – jakościowa.

W grupie Barolo zdecydowanie 
najkorzystniejsze wrażenie wywar-
ło na mnie Paolo Manzone Meria-
me Barolo ‘2010 (importer „13Win”, 

cena det. brutto 191 zł). Ciemno 
wybarwione jak na ten rodzaj wina, 
z eleganckim nosem (warzywa + 
nutki mięsne), miało fantastycznie 
owocowe usta, bez wystającej kwa-
sowości, za to z silnymi taninami. 
Nadawałoby się do picia nawet bez 
towarzystwa potraw, co dla Baro-
lo jest zazwyczaj dużym komple-
mentem.

Towarzystwa potraw wymaga-
ło już za to zdecydowanie Corde-
ro di Montezemolo Monfaletto Ba-
rolo ‘2010 od Mielżyńskiego (190 
zł). Na całej długości dominowały 
w nim lekko suchawe taniny, mia-
ło też świetnie wbudowaną kwa-
sowość i było po prostu potężne.

Modernistyczny styl winifika-
cji reprezentowało Prunotto Bus-
sia Barolo ‘2006 z Centrum Wina 
(cena aż 329 zł!). Podobała mi się 
jego owocowość, a także ewolucja 
w ustach (przy ataku kwasowość, 
na finiszu – taniny), ale za tę cenę...

Tego samego importera repre-
zentowało również inne wino – Viti-
coltore Mauro Molino „Galinotto” Ba-
rolo ‘2010 (219 zł), z bardzo miłymi 
ustami, dobrym ekstraktem i owo-
cem, bez nadmiaru tanin i kwaso-
wości. Wolałem je od poprzedniego.

Pozostałe degustowane Baro-
lo wymieniam z dziennikarskiego 
obowiązku; były to: Paolo Man-

zone Serralunga Barolo ‘2010  
(13Win, 132 zł), Fratelli Odero Baro-
lo ‘2009 (Mielżyński, 185 zł) i Azien-
da Agricola Savigliano Mario Ba-
rolo ‘2011 (Trezor Wines, 164 zł). 
Albo ja nie miałem wtedy dobrego 
dnia albo one.

W grupie Barbaresco zdecydo-
wanym zwycięzcą degustacji zo-
stało Villadoria Barbaresco ‘2011 
(Kondrat Wina Wybrane, 93 zł) –
wino o wręcz fenomenalnym sto-
sunku ceny do jakości, długie, z ta-
ninami wyraźniejszymi dopiero na 
finiszu i dobrą kwasowością. Wy-
soko oceniłem również Produttori 
del Barbaresco – Barbaresco ‘2011 
(Mielżyński, 138 zł) oraz Azienda 
Agricola Cascina Valgrande Gras-
so San Stunet Barbaresco ‘2008 
(Trezor Wines, 146 zł).

Pierwsze z nich było tak mięk-
kie, że wzbudziło wątpliwości, czy 
naprawdę pochodzi z Piemontu, 
chociaż w jego drugich ustach czu-
ło się wyraźnie i ewoluujące taniny 
i dobrze zintegrowaną kwasowość.

Drugie z wymienionych Barba-
resco miało b. owocowe usta, ale 
z niemęczącą kwasowością, wy-
czuwalną na całej długości. Pite, 
sprawiało przy tym wrażenie młod-
szego i świeższego niż było w rze-
czywistości, co mu dobrze rokuje 
na najbliższą przyszłość.

I na koniec parę słów o „joke-
rze” degustacji – winie Nativ Irpi-
nia Aglianico ‘2013 (Trezor Wines, 
tylko 59 zł!). Ono okazało się dla 
mnie cichym zwycięzcą imprezy - 
miało wręcz słodkawy nos w sty-
lu tęgiego Grenache lub Primitivo 
oraz ekstraktywne i bardzo owoco-
we usta z jakąś iluzją słodyczy, ale 
i wyraźnie wyczuwalnymi (zwłasz-
cza na finiszu) taninami. Takie wina 
Polacy lubią najbardziej, a do tego 
ta cena!

Tak czy owak, degustować 
trzeba, Barolo i Barbaresco war-
te są mszy, a i o Aglianico pamię-
tać należy. 

winny maniak


