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Polskie wina zdobywają uznanie na świecie
Piątek, 26 sierpnia (06:00)

Na mapie winiarskiego świata Polska staje się krajem z mocną pozycją, a produkowane
nad Wisłą wina białe i różowe mogą rywalizować z międzynarodową czołówką - uważają
organizatorzy 25. Międzynarodowego Konkursu Winiarskiego Vinoforum, który rozpoczął
się w czwartek w Zakopanem.

Polskie wina zdobywają uznanie na świecie /©123RF/PICSEL

Enolog Wojciech Bosak z Polskiego Instytutu Winorośli i Wina, dyrektor techniczny konkursu ocenił,
że kondycja polskiego winiarstwa jest dobra, szczególnie w ostatnich trzech latach, kiedy w naszym
kraju przybyło winnic.

- W tym roku mamy zarejestrowanych 150 winnic, które produkują wina na sprzedaż. Jakość
polskiego wina stale rośnie. Nasze wina zdobywają medale na międzynarodowych konkursach
winiarskich, a konsumenci chętnie je kupują. Produkujemy wszystkie rodzaje win, a najlepiej udają
się białe i różowe - tu możemy rywalizować z międzynarodową czołówką - powiedział Bosak.
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W Polsce najwięcej winnic jest w województwach:
lubuskim, małopolskim i podkarpackim.
Komercyjne winiarstwo istniało w Polsce po
drugiej wojnie światowej w lubuskim, ale upadło
w latach 60. Obecnie nasze winiarstwo odradza
się. Polskie wina nie należą do tanich, ponieważ
koszty produkcji są wysokie. Wynika to z kilku
przyczyn m.in. z uwarunkowań klimatycznych,
trudniejszych do hodowli winorośli niż na południu
Europy. Ponadto w starych krajach winiarskich
południa Europy winnice istnieją od wielu
pokoleń. U nas winiarze muszą ponieść ogromne
koszty inwestycyjne, aby uruchomić produkcję.
Koszt uruchomienia niewielkiej komercyjnej
winnicy produkującej 10 - 15 tys. butelek rocznie

to inwestycja od pół do miliona zł.

Międzynarodowy Konkurs Winiarski Vinoforum odbywa się w Polsce po raz drugi. Poprzednim razem
20. edycja konkursu gościła w Krynicy. Jak powiedziała PAP Ewa Wawro prezes fundacji na Rzecz
Rozwoju Fundacji Galicja Vitis powierzenie Polsce organizacji konkursu było przełomowym
momentem dla naszego winiarstwa.

- To dla nas wyróżnienie i docenienie, że winiarska Polska na mapie Europy jest na tyle znana i na
tyle mocna, aby organizować tu konkursy winiarskie. Dla nas to duży prestiż i kolejny dowód na to,
że to co robimy jest profesjonalne - powiedziała Wawro.

Wawro zwróciła uwagę, że wśród winiarzy pojawiają się głosy, że za parę lat to Polska będzie
wyznaczać kierunki winiarstwa w Europie z uwagi na odmiany, które u nas są uprawiane. Wyjaśniła,
że w Polsce w większości uprawiane są odmiany hybrydowe winorośli, ponieważ są one bardziej
odporne i najlepiej nadają się do uprawy w naszym klimacie.

- Możemy pozwolić sobie na zminimalizowanie środków ochrony roślin, które są używane
w ogromnych ilościach w starych krajach winiarskich. Nasze wina dzięki temu są zdrowsze, bardziej
ekologiczne - mówiła Wawro. Zaznaczyła, że z uwagi na ocieplenie klimatu w krajach południowych
bywają lata zbyt gorące, aby uzyskać wina wytrawne o zawartości alkoholu nieprzekraczającej
górnych ram.

Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 200 różnych win z czego 34 to wina polskie. Ciekawostką
są wina z Chin, które pojawiły się na tym konkursie po raz pierwszy.

W piątek dowiemy się, które z win uzyskały najwyższe uznanie jurorów.

Vinoforum jest jednym z najstarszych i najważniejszych konkursów winiarskich w Europie Środkowej.
Co roku, poczynając od pierwszej edycji w roku 1991, konkurs odbywa się naprzemiennie
w Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Czechach i Austrii.

Organizatorem wykonawczym konkursu jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa
"Galicja Vitis", a partnerami są Polski Instytut Winorośli i Wina, Narodowe Centrum Wina Republiki
Czeskiej oraz Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie.
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Pokaż:
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Najciekawsze tematy na forum

Tyle zarabiają prezydenci!
Dużo?

Cejrowski drwi z programu
500+

Na to idą twoje podatki!

Wiedziałeś?

Podzielone opinie na temat
śmierci Jana Kulczyka

SKOMENTUJ ARTYKUŁ:

ZOBACZ  RÓWN IEŻ

Z nadejściem jesieni duzi
sprzedawcy detaliczni powitają
nowe obciążenie 

Od pierwszego września
opodatkowany detal

Rolnicy chcieli populistycznej
ustawy, która będzie chronić
grunty rolne przed 

Rolnicy chcieli
populistycznej ustawy i
teraz za to...

~oih - Wczoraj (14:14)    

"Mocna pozycję" :))) Liczbę sensownych winnic w całej Polsce można porównać do
liczby winnic w jednej wsi nad Mozelą. To pierwsze z tysięcy "winnych" miejsc na całym
świecie, jakie przyszło mi do głowy, bo w tej chwili piszę na innym komputerze coś o
Trewirze.

 0    0   Odpowiedz

~winny - Wczoraj (11:27)    

piłem polskie białe wina... były świetne - na Dolnym Śląsku

 0    0   Odpowiedz

~Wielebny Bayer - Wczoraj (10:16)    

wszystkiego najlepszego dla miłośników siarkowego.

Odpowiedzi: 1  8    3   Odpowiedz

~123 - Wczoraj (06:56)    

Gdzie można kupić polskie wino, wie ktoś ?

Odpowiedzi: 4  23    0   Odpowiedz

~L M ket jo barat - Wczoraj (10:18)    

Impreza jest antywęgierska bo w tym czasie są duże imprezy winiarskie na
podkarpaciu-sercu-Galicji a wiadomo,że Tokaj to Król Win a brak Węgrów w Zakopcu
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to feaux pas!

 1    0   Odpowiedz

~qwerty - Wczoraj (10:16)    

No i najdroższe na świecie.. jakiś czas temu usiłowałem kupić jakieś "dobre" polskie
wino i co ciekawe w przeliczeniu na euro polskie wina kosztują średnio 15-40 euro..
Jak ktoś był zagranicą we Francji, Hiszpanii, czy Włoszech to wie, że tam bardzo dobre
wina można kupić za 7-10 euro.. 15-20 euro to już wyższa półka.. Jakościowo i
smakowo o co polscy winniarze sprzedają za 15 euro i drożej zagranicą kosztuje 3-6
euro..

 3    0   Odpowiedz

~Wielebny Bayer - Wczoraj (10:14)    

najlepsze są polskie wina, gdyż mają najwięcej siarki. Pozdrawiam.

 4    1   Odpowiedz

~Wielebny Bayer - Wczoraj (10:07)    

jakiś czas temu wykonywałem prace w zakładach winiarski i dostałem kilka butelek
"siarkowego" patyka. Zrobiłem grzańca, wyparowała siarka i powstało coś bez smaku.
Pozdrawiam miłośników siaroli.

 3    2   Odpowiedz

~miecio z parku - Wczoraj (09:11)    

NO JO LUBIE JABCOOKA typu bieszczady niedźwiedzia , patyka czy wilka.-to sa wina
wytrawne za 3,50. Najl;epszy jest niedźwiedź i wilk -wino o klarownej konsystencjii
siarki_z dodatkiem wodoru.super smakuje i ciska juz po pierwszym łyku.Gorsze sa
winska ukrainskie gdzie tenże wina produkuje sie z 100 % z chemii -lub tania vodka w
proszku -to jest to juz tragedia-te ukrainskie nalewki czy balsamy.Ale nasze polskie
bieszczadzkie TYo jest to wilk -po 1 łyku -czujesz sie jak wilk i atakujesz wszystkich
dookoła i padasz na ziemie.isz sie rano i myslisz że coś ci brakuje -patrzysz w lustro
(witryny sklepowej) i widzisz ze masz braki w uzebieniu /nie masz przednich jedynek /
myslisz sobie "Wilka juznie kupie"

Odpowiedzi: 2  9    2   Odpowiedz

~BIKI - Wczoraj (09:30)    

NIC CIĘ TAK NIE SPONIEWIERA JAK DOSKONAŁA POLSKA ALPAGA!

 4    2   Odpowiedz
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