Rzut oka na
niemieckie
wina

2

H A R M O N I A T R A DYC J I I N OWO C Z E S N O Ś C I

Niekonwencjonalnymi winami zawartymi w butelkach o osobliwych
kształtach niemieccy winiarze mile łechcą nasze podniebienia i
oczy. Dzisiejsze niemieckie wina zaspokoją każdy gust i doskonale
pasują na każdą okazję. Tę różnorodność wielce sobie chwalą
światowej sławy szefowie kuchni, wysoko cenią koneserzy wina
jak i ci, którzy dopiero pragną nimi zostać. Poszanowanie liczącej
2000 lat tradycji winiarstwa, stosowanie ekologicznych metod
uprawy z jednoczesnym naciskiem na kwestie jakości oraz najno
wocześniejsze wyposażenie piwnic czynią z niemieckich winiarzy
awangardę w dziedzinie współczesnej produkcji win.
Większość niemieckich winnic leży na stokach i stromych
zboczach w otulinie lasów chroniących uprawy przed wiatrem,
zazwyczaj w pobliżu rzek – głównie nad Renem i jego dopływami,
których wody, odbijając promienie słoneczne, zapewniają utrzy
manie odpowiednio łagodnego klimatu.
Rzut oka na niemieckie wina
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13 niemieckich regionów winiarskich należy do najdalej wysunię
tych na północ obszarów uprawy winorośli. Winogrona dojrzewają
tu powoli w czasie długiego okresu wegetacyjnego charakteryzują
cego się równowagą pomiędzy dniami deszczowymi i słonecznymi.
Dzięki temu zachowują przyjemną owocową kwasowość,
nabierają naturalnej słodyczy i czerpią z gleby związki mineralne.
Występujące jesienią naprzemiennie ciepłe dni i chłodne noce
nadają owocom unikatowego, w skali globalnej, aromatu. Wina
pochodzące z winnic położonych w regionach o chłodniejszym
klimacie wykazują zazwyczaj niższą zawartość alkoholu, ale za
to cechuje je bogatszy aromat i pełniejszy owocowy charakter –
znakomicie nadają się jako subtelny suplement do wielu potraw.

STYLE WIN
NIEMIECKICH
HARMONIJNIE WYTRAWNE
Wytrawniejsze wina noszą oznaczenia
wytrawne, półwytrawne, CLASSIC i
SELECTION. Doskonale pasują do wielu
potraw.
SŁODKIE I OWOCOWE
Tradycyjne Spätlese, słodkie Auslese i
Eiswein to zwykle skoncentrowane,
aromatyczne wina o owocowym smaku.
Rzut oka na niemieckie wina
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E T Y K I E TA – W I Z Y TÓW K A W I N A

[1] Weingut

Paul Mustermann
[2] 2019

[3]

Riesling

[4] Kabinett trocken [5]
[6] Winzerdorfer Bestelage
[7] Rheinhessen
[8]

[9]

PRZYKŁADOWA
ETYKIETA

Gutsabfüllung
Prädikatswein

A.P.NR. 1 234 567 090 20

[12]
[10]
10,5 % vol.

enthält Sulfite

[13]
Product of Germany

[11]
750 ml

Region produkcji, stopień dojrzałości gron,
ich odmiana i styl wina oraz nazwa produ
centa lub rozlewni gwarantujące zawartość
butelki są wyznacznikami decydującymi o
zakupie wina.

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE (WINA JAKOŚCIOWE I
JAKOŚCIOWE Z WYRÓŻNIKIEM)
[1] Nazwa i adres producenta.
[4] Wyróżnik / stopień jakościowy wina wskazujący na stopień
dojrzałości gron w chwili zbioru.
[7] Region uprawy – istnieje 13 niemieckich regionów winiar
skich.
[9] Urzędowy Numer Badania (Amtliche Prüfungsnummer,
A.P.NR.) – świadczący o tym, iż wino zostało poddane
wymaganej dla wszystkich niemieckich win jakościowych
analizie chemicznej i sensorycznej.
Rzut oka na niemieckie wina
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[10] Faktycznie istniejąca zawartość alkoholu w % vol.
[11] Pojemność butelki.
[12] Zawiera sulfidy.
[13] Kraj produkcji.
[14] Środki klarujące kazeina, białko jaja kurzego i lizozym.
INFORMACJE DODATKOWE, NIEOBOWIĄZKOWE
(WINA JAKOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE Z WYRÓŻNIKIEM)
[2] Rocznik – rok, w którym zebrano winogrona.
[3] Odmiana winorośli (szczep).
[5] Styl wina – w naszym przykładzie wino wytrawne.
Jeżeli brakuje tej informacji, zwykle mamy do czynienia z
winem półsłodkim lub słodkim. Inne oznaczenia smaku
to półwytrawne i pomiędzy półwytrawnym a półsłodkim
(feinherb).
[6] Bliższy opis miejsca pochodzenia – miejscowość i dokładne
położenie winnicy.
[8] Winiarze i spółdzielnie winiarskie, które same prowadzą
uprawę, tłoczenie i butelkowanie, mogą używać na swoich
winach określenia „butelkowane przez wytwórcę” (Erzeuger
abfüllung). Pro
ducenci mogą pod
określonymi warun
kami alternatywnie
umieścić określenie
„butelkowane na
miejscu” (Gutsab
füllung). W innych
wypadkach jest
podawana nazwa
rozlewni.

Rzut oka na niemieckie wina
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CLASSIC – WINO Z KLASĄ,
KLASYCZNY SMAK.
Od roku 2000 terminem CLASSIC
określa się wina ponadprzeciętne
jakościowe, har
monijne wytrawne,
wytwarzane z jed
nej z klasycznych
odmian winogron
(jak na przykład
Riesling, Silvaner
czy Spätburgunder).
Classic wskazuje na
jasny profil jako
ściowy i smakowy
wina, sygnalizuje miłośnikom wina, wino
harmonijnie wytrawne, o pełnym ciele, z
intensywną nutą owocową.
Rzut oka na niemieckie wina
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WINO MUSUJĄCE
Sekt, winzersekt i secco (interpretacja lekko musującego włoskiego
prosecco) to określenia oznaczające niemieckie wina musujące.
Producenci win musujących typu winzersekt muszą spełniać
surowe kryteria produkcji. Do produkcji tego trunku można użyć
jedynie winogron ze swojej winnicy. To właśnie winiarz określa
osobowość tych win w każdym szczególe, od wyboru kompozycji
kupażu aż do stylu produktu końcowego. Poza tym wszystkie wina
typu winzersekt muszą być wyprodukowane tradycyjną metodą
fermentacji w butelce. Na etykiecie muszą znajdować się rocznik,
odmiana winorośli i nazwa producenta.
Chociaż nazwa pochodzi od włoskiego prosecco, to secco jest nie
mieckim winem o lekkich bąbelkach. Musowanie tego wina powstaje
w sposób naturalny podczas fermentacji i/lub poprzez dodatek CO2.
Dzięki stosunkowo niskiej zawartości alkoholu secco jest do
skonałym napojem na lato. Po schłodzeniu (6 – 8 °C) wina typu
winzersekt i secco wspaniale orzeźwiają. Najlepiej smakują, gdy są
młode i świeże.

Rzut oka na niemieckie wina
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NIEMIECKIE WINOGRONA –
ŚWIATOWA KLASA

RIESLING
Riesling jest najpopularniejszą białą odmianą winorośli w Niem
czech, a może nawet na świecie. Najwcześniejsza udokumento
wana wzmianka pochodzi z XV wieku, kiedy to odnotowano
rachunek za sadzonki Rieslinga. Obecnie, wciąż jeszcze blisko
połowa światowych obszarów uprawy tej odmiany znajduje się w
Niemczech. Żadna inna odmiana nie oddaje tak dobrze swojego
„terroir” – charakteru miejsca swego pochodzenia.
Riesling ceniony jest za swoją elegancję, rasową kwasowość, roz
budowaną gamę smakową i zdolność do długiego starzenia. Poza
tym jest niebywale wszechstronny i pasuje niemal do wszystkich
potraw, nawet do dań pikantnych i słodko-kwaśnych kuchni
azjatyckiej czy też latynoamerykańskiej. Delikatne nuty zapacho
we jabłka, brzoskwini, mineralne niuanse z akcentami miodu i
szlachetnej pleśni dopełniają profilu Rieslinga.
Rzut oka na niemieckie wina
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SPÄTBURGUNDER (PINOT NOIR)
Od XII wieku zakony mnisze propagowały na swoich misjach
upowszechnianie tej odmiany winorośli na zachód i wschód od
regionu jej pochodzenia Burgundii. Obecnie Spätburgunder jest
najszlachetniejszą i najchętniej uprawianą czerwoną odmianą
winorośli w Niemczech.
Spätburgunder utożsamia najwyższą jakość i słynie ze swej legen
darnej harmonii z potrawami. Wina tej odmiany mają pełne ciało
i są jedwabiste w smaku, posiadają lekko słodkawe, owocowe,
korzenne i kwiatowe aromaty. Świetnie pasują do pieczeni z
drobiu i mięsa, dziczyzny lub też palety
serów, grilowanego lub wędzonego łososia
bądź tuńczyka, a także do aromatów i
przypraw wielu potraw azjatyckich.
Spätburgunder Weißherbst to jasnoróżo
we wino produkowane wyłącznie z jednej
odmiany czerwonych winogron winifiko
wanych tradycyjnie na różowo. Weißherb
sty są odpowiednie do przystawek i lekkich
dań z ryb, schłodzone (9 – 13 °C) mogą
być z powodzeniem serwowane jako orzeź
wiający aperitif lub wino letnie.

Rzut oka na niemieckie wina
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NAJPOPULARNIEJSZE ODMIANY BIAŁE
SILVANER

RIVANER (MÜLLER-THURGAU)

Z tej starej odmiany winogron powstają
soczyste wina o pełnym ciele i łagodnej
owocowej kwasowości. Silvaner podkreśla
delikatne nuty smakowe ryb, białego mięsa
i szparagów.

Wytrawne, młode i świeże wina na co
dzień. Odmiana Rivaner daje wina lekkie,
czasem kwiatowe, o delikatnie owocowym
aromacie muszkatołowym, wyśmienicie
komponujące się z ziołami, sałatkami
i jarzynami. Ich kwasowość jest raczej
łagodna.
GRAUBURGUNDER (PINOT GRIS)
Grauburgundery to przeważnie wina wy
trawniejsze, podczas gdy RULÄNDER jest
winem o wyraźniej zaznaczonej słodyczy.
Oba te białe wina są treściwe, o podkreślo
nej kwasowości. Pasują dobrze do potraw
o wyrazistym smaku (ryb morskich,
jagnięciny, dziczyzny), słodszy Ruländer
także do szlachetnych serów pleśniowych i
deserów.
WEISSBURGUNDER (PINOT BLANC)
Szlachetne, delikatnie owocowe białe
wina o świeżej kwasowości i subtelnie
wyczuwalnym zapachu ananasa, orzechów,
moreli i owoców cytrusowych. Doskonale
komponują się z białym mięsem i owocami
morza, a dojrzewające w beczkach dębo
wych pasują również dobrze do jagnięciny i
dań z dziczyzny.

Rzut oka na niemieckie wina
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KERNER

SCHEUREBE

Ta szeroko rozpowszechniona krzyżówka
odmian Trollinger i Riesling jest ceniona
przede wszystkim za swoje pokrewieństwo z
Rieslingiem: świeżą kwasowość i wyraziście
owocowy charakter. Wyśmienite wina na co
dzień, ale chętnie są też pijane do ryb, terrin
warzywnych, sałatek i białych mięs.

Całkowita dojrzałość gron jest warunkiem
uzyskania przez odmianę Scheurebe delikat
nie korzennej nuty, jej bukiet przywodzi na
myśl czarną porzeczkę i brzoskwinię. Lekkie
wina typu Kabinett świetnie nadają się na
wieczór w kręgu znajomych, wina wytrawne
i półwytrawne produkowane z winogron z
późnego zbioru podkreślają i dodają finezji
egzotycznym smakom kuchni azjatyckiej.

NAJPOPULARNIEJSZE ODMIANY CZERWONE
DORNFELDER

PORTUGIESER

Dość młody szczep, daje ciężkie wina czer
wone. Lekko schłodzone młode, intensywnie
owocowe wina są chętnie pijane latem.
Treściwe wina dojrzewające w beczkach
dębowych, zawierające więcej garbników,
doskonale pasują
do pieczeni, dań z
dziczyzny i serów
o zdecydowanym
smaku.

Portugieser to wino jasnoczerwone o ni
skiej kwasowości i delikatnie wyczuwalnym
aromacie jagód. Uchodzą za przyjemne,
wyborne wina codzienne, pasujące do przy
stawek i desek serów.

Rzut oka na niemieckie wina
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TROLLINGER
Przyjemne w piciu wina czerwone, lekkie
i owocowe, o świeżej kwasowości i de
likatnym aromacie czereśni i czerwonej
porzeczki. Odmiana winorośli szeroko
rozpowszechniona w Wirtembergii.

LEMBERGER (BLAUFRÄNKISCH)
Odmiana głównie uprawiana w Wirtem
bergii. Wina są bogate w owocowe
aromaty, cechuje je wysoka kwasowość i
zawartość garbników, ich bukiet może być
owocowy, przypominający jagody, bądź też
naznaczony nutami warzywnymi, takimi
jak zielona fasolka czy papryka. Lekki,
owocowy lemberger najlepiej nadaje się do
lekkich dań lub na letnie grill party. Lem
bergery z wyraźniejszymi taninami pasują
dobrze do intensywnych w smaku paszte
tów, grilowanego drobiu, dań z dziczyzny,
wołowiny lub jagnięciny.
FRÜHBURGUNDER
Wcześnie dojrzewający mutant Spätbur
gundera, ograniczony zbiór i bardzo dobra
jakość wina. Rarytas.
SCHWARZRIESLING (MÜLLERREBE,
PINOT MEUNIER)
Odmiana niespokrewniona z białym
Rieslingiem. Wino dobrze zbudowane, z
pełnym ciałem, pasujące dobrze do dań z
wieprzowiny lub jagnięciny.

Rzut oka na niemieckie wina
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GLOBALNE OCIEPLENIE I ULUBIEŃCY ŚWIATA
Wpływy zmian klimatycznych (postępującego ocieplenia) i globa
lizacja rynków doprowadziły do poszerzenia oficjalnego rejestru
odmian winorośli obowiązującego dla produkcji win jakościowych
w Niemczech. Od lat 90-ych do rejestru zostało dodanych więcej
odmian czerwonych i białych, cieszących się popularnością w
wielu krajach. W szczególności cztery z powszechnie uprawianych
na świecie odmian – Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet
Sauvignon i Merlot – spotkały się z uznaniem niemieckich produ
centów win. Nie mówiąc już o przedstawicielach młodej generacji,
którzy przy okazji pobytów za granicą w związku ze studiami
zawarli bliższą znajomość z tymi winogronami.

Rzut oka na niemieckie wina
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DOJRZAŁOŚĆ WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI
W Niemczech winorośl uprawia się na
powierzchni ok. 100 tys. hektarów i prze
ważnie zbiory przeznacza się do produkcji
win jakościowych. Wina pochodzą zawsze z
jednego z 13 niemieckich regionów winiar
skich i są tłoczone z całkowicie dojrzałych
winogron. Wszystkie wina przechodzą
sensoryczną kontrolę jakości.
WINA JAKOŚCIOWE i harmonijnie
wytrawne wina typu CLASSIC to prefe
rowane wina na co dzień, które również
świetnie łączą się z wieloma potrawami.
Ich pełny aromat najlepiej rozwija się w
młodych latach. Oprócz tych win znajdzie
my też w Niemczech niedużą liczbę win
regionalnych oraz win bez bliżej określone
go pochodzenia geograficznego.
Najwyższe wymagania jakościowe, pod
względem rodzaju odmiany, dojrzałości,
harmonii i elegancji, są stawiane niemiec
kim winom jakościowym z wyróżnikiem
(PRÄDIKATSWEIN). Szlachetne wina
z winogron w pełni dojrzałych i/lub z
zaczątkiem szlachetnej pleśni nadają się do
długiego przechowywania i są dostępne w
sześciu stopniach jakości. Oto wyróżniki w
kolejności rosnącej:
Rzut oka na niemieckie wina

KABINETT
Delikatne, lekkie wina z dojrzałych wino
gron o niewielkiej zawartości alkoholu.
SPÄTLESE (PÓŹNY ZBIÓR)
Eleganckie, wyważone wina o smakowej
głębi dobrze dojrzałych winogron.
AUSLESE
Szlachetne, intensywne w smaku wina
produkowane z pełni dojrzałych wino
gron zbieranych z pewnym opóźnieniem
pod osiągnięciu ich dojrzałości, niedoj
rzałe owoce są oddzielane.
BEERENAUSLESE – BA
Rzadkie, pełnoowocowe wina produkowa
ne z ręcznie zrywanych przejrzałych owo
ców pokrytych szlachetną pleśnią Botrytis.
Wina o unikatowym, miodowym aromacie
szlachetnej pleśni.

REWELACYJNE WINOGRONA, WYBORNY SMAK

pleśnią i pozostawionych na krzewie aż do
wyschnięcia do postaci zbliżonej do rodzy
nek. Mówi się, że jedna osoba musi zbierać
winogrona przez cały dzień, aby mogła po
wstać butelka tego cennego trunku. TBA
nadają się do starzenia przez dziesięciolecia
i są pijane tylko na specjalne okazje.

EISWEIN

Nasi winiarze wytwarzają wina pasujące na
każdą okazję – od spotkań towarzyskich,
przez pikniki, po eleganckie kolacje galowe
i przyjęcia.

Wyjątkowe wina produkowane z wino
gron o takiej samej minimalnej zawartości
moszczu jak w przypadku Beerenauslese,
zbieranych i tłoczonych w zmrożonym
stanie w celu pozyskania tylko najsłodsze
go soku. Dzięki wysoce skoncentrowanej
słodkiej esencji i wysokiej kwasowości wina
lodowe najprawdopodobniej nadają się do
najdłuższego starzenia na świecie. Produ
kowane są jednak w bardzo niewielkich
ilościach i cieszą się ogromnym zaintereso
waniem kolekcjonerów na całym świecie,
często osiągają wysokie ceny. Podawane
jako aperitif, digestif lub jako towarzysz
owocowych deserów Eiswein dostarczy
niezapomnianych doznań smakowych.
TROCKENBEERENAUSLESE – TBA
Sam szczyt piramidy niemieckich win jako
ściowych. Wina produkowane z pojedyn
czo zbieranych gron porażonych szlachetną
Rzut oka na niemieckie wina
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AHR
DZIKI ROMANTYZM DOLINY RZEKI AHR
Niemiecki „raj czerwonych win” rozciąga
się na stromych zboczach wzdłuż rzeki Ahr
uchodzącej do Renu na południe od Bonn.
Ze szczytów poprzecinanych szczelinami
bazaltowych kamienisk na wschodzie i
łupkowych skał na zachód od eleganckiego
kurortu Bad Neuenahr-Ahrweiler otwierają
się spektakularne widoki na stromo opa
dające winnice. Chociaż dominującą odmianą białej winorośli jest
tu Riesling, to najmniejszy niemiecki region winiarski jest znany
przede wszystkim ze swoich wyśmienitych win czerwonych, a w
szczególności ze spätburgundera i jego rzadko spotykanego kuzy
na, frühburgundera. Inną chętnie uprawianą w regionie odmianą
czerwoną jest Portugieser.

BADENIA
NARODOWY BANK SŁOŃCA
Najdalej wysunięty na południe region winiarski Niemiec – ciepła,
słoneczna Badenia – ciągnie się na 400 km z północy na południe
wzdłuż Renu, od Heidelbergu do Jeziora Bodeńskiego. Badeński
Szlak Wina przecina Schwarzwald i tarasowe winnice położone w
masywie górskim Kaiserstuhl. Tutejsza kultura wina i jedzenia wy
wodzi się z długiej tradycji transgranicznych
kontaktów z sąsiednimi Alzacją i Szwajcarią.
W badeńskiej kuchni wytrawne czerwone
i białe burgundy są powszechnie lubiane,
także rivanery cieszą się popularnością.
Inne klasyczne białe odmiany winorośli, jak
Riesling, Silvaner czy Gutedel, są za to raczej
uprawiane tylko lokalnie.

Rzut oka na niemieckie wina
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FRANKONIA
BOCKSBEUTEL I WINA
ŚWIATOWEJ RANGI
Frankoński region winiarski leży na wzgó
rzach po obu stronach Menu, na wschód
od Frankfurtu. Charakterystyczne wina
frankońskie i barokowe miasto festiwali Würzburg czynią z Frankonii
mekkę dla miłośników sztuki i winomanów. Osobliwa, spłaszczona
butelka Bocksbeutel cechuje region tak samo, jak warunki klima
tyczne i wytrawne, dobrze zbudowane wina. Na triasowych glebach z
wapienia muszlowego, w chłodnym frankońskim klimacie uprawia się
przeważnie wcześnie dojrzewające białe odmiany winorośli, takie jak
Rivaner i Bacchus. Riesling jest tu raczej wyjątkiem. Ale region słynie
przede wszystkim ze swych cielistych, ziemistych silvanerów. Spätbur
gunder i gdzie indziej raczej rzadko spotykana Domina to najczęściej
uprawiane tu odmiany czerwone.

HESKI SZLAK WINNY
WIOSENNE PRZEBUDZENIE
Stary rzymski szlak „strata montana” („górska droga”) biegnie
równolegle do Renu, u stóp masywu górskiego Odenwald, na
południe od Frankfurtu. Region jest zwany „wiosennym ogrodem
Niemiec”, ponieważ w czasie, gdy w niektórych miejscach wy
stępują jeszcze przymrozki, tutaj kwitną już drzewa migdałowe
i owocowe, bowiem wiosna rozpoczyna
się tu zazwyczaj kilka dni wcześniej. W
malowniczym, pagórkowatym krajobrazie
ruiny zamków pilnie strzegą winnic i sadów.
Większość win produkowanych w tym ma
łym regionie pochodzi z Bensheim i Hep
penheim. Riesling jest dominującą odmianą
i zajmuje blisko 50% powierzchni upraw, za
nim plasują się Rivaner i Grauburgunder.
Rzut oka na niemieckie wina
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MOZELA
RZYMSKI LEGAT
Doliny rzek Mozela, Saara i Ruwer już od czasów rzymskich kryją
w sobie jedne z najbardziej romantycznych winnic w Niemczech.
Winorośle i lasy porastają strome brzegi Mozeli, której koryto na
swej drodze ku Renowi utkwiło w okolicach Koblencji, głęboko
pośród łupkowych skał. Region jest znany ze swych doskonałych
rieslingów, niezrównanie delikatnych,
owocowych win białych o niespotykanej
smakowej głębi i zazwyczaj mineralnej
nucie. Nad górną Mozelą, a więc na po
łudnie od Trewiru i na granicy z Luksem
burgiem, uprawia się tradycyjnie Elblinga
– jedną z najstarszych białych odmian
winorośli, z której produkuje się wysoko
cenione musujące wina białe i sekty.

DOLINA ŚRODKOWEGO RENU
(Mittelrhein)
KWINTESENCJA REŃSKIEGO ROMANTYZMU
Region winiarski w Dolinie Środkowego Renu obejmuje zapierającą
swym pięknem dech krainę położoną między Bonn i Bingen. W mi
kroklimacie tego głębokiego, wąskiego wąwozu, w który nurt rzeki
wdziera się, przecinając Reńskie Góry Łup
kowe, winogrona dojrzewają już od dwóch
tysięcy lat. Nad obsadzonymi winoroślą
stromymi zboczami i średniowiecznymi
miasteczkami górują dostojne ruiny daw
nych zamków. Owiana legendami dolina
środkowego Renu od wieków jest dla arty
stów źródłem inspiracji (to stąd pochodzą
słynne sagi o Loreley i Nibelungach). Górna
Rzut oka na niemieckie wina
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Dolina Środkowego Renu została przyjęta w 2002 przez UNESCO
w poczet światowego dziedzictwa kulturowego. Wizytówką regionu
są świeże, delikatnie aromatyczne rieslingi.

NAHE
KLEJNOT NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE
Położony między dolinami Mozeli i Renu
region winiarski Nahe zawdzięcza swe mia
no rzece o tej samej nazwie, która leniwie
meandruje przez porośnięte lasami niskie
pasmo górskie Hunsrück aż do swego
ujścia do Renu w okolicach Bingen. Impo
nujące formacje skalne, złoża mineralne i
kamienie szlachetne stanowią o niesamo
witej różnorodności geologicznej regionu, która jest także funda
mentem bogatego wyboru produkowanych tu win. Gładki, rasowy
riesling, aromatyczny rivaner i bogaty w smaku silvaner od dawna
należą do klasyków. Wina białe grauburgunder i weißburgunder
oraz czerwone spätburgunder i dornfelder cieszą się rosnącym
zainteresowaniem.

PALATYNAT
SOCZYSTY SMAK WINA
Przez malownicze wioski i bujne winnice wiedzie Niemiecki Szlak
Wina liczący ogółem 85 km od Bockenheim do Schweigen. Doj
rzewające w ciepłym, słonecznym klimacie Palatynatu winogrona
Rzut oka na niemieckie wina
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dają wina soczyste i cieliste. Królujące tu
riesling oraz weißburgunder i graubur
gunder zaliczają się do najznakomitszych
win białych, podczas gdy spätburgunder,
dornfelder i rzadko spotykany st. laurent
uchodzą za czołowe wina czerwone. Ri
vaner i Portugieser są najczęściej uprawia
nymi odmianami winorośli do produkcji
lekkich win palatyńskich.

RHEINGAU
RADOŚĆ ŻYCIA W NAJCZYSTSZEJ POSTACI
Region Rheingau graniczy na północy z zakolem Renu, gdzie
rzeka pomiędzy Wiesbaden a Rüdesheim zmienia swój kierunek
ze wschodu na zachód. Na odnogach gór Taunus dojrzewają grona
Rieslinga i Spätburgundera. Region zawdzięcza swój winiarski
sukces optymalnym warunkom klimatycznym i swym tradycyjnie
wysokim standardom jakości. Już od stuleci benedyktyni z klasz
toru Johannisberg, cystersi z klasztoru Eberbach i miejscowe zie
miaństwo wywierają niebagatelny wpływ na współczesną kulturę
winiarstwa. Przypadkowo opóźniony zbiór w winnicach klasztoru
Johannisberg w roku 1775 spowodował
niezamierzone odkrycie szlachetnej pleśni,
z której dzisiaj słyną w świecie niemieckie
wina typu spätlese (późny zbiór).

Rzut oka na niemieckie wina
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HESJA NADREŃSKA
TYSIĄC WZGÓRZ W ZAKOLU RENU
„Kraina tysiąca wzgórz” leży w rozległym zakolu Renu, gdzie nurt
rzeki zakręca na swej drodze od Wormacji przez Moguncję dalej
na zachód do Bingen. Największy region winiarski w Niemczech
produkuje całe mnóstwo najrozmaitszych win. Nowatorskie wina
wytwarzane z tradycyjnych odmian winorośli, takie jak RS (Rhein
hessen Silvaner) czy Selection Rheinhessen,
a także zyskujące coraz bardziej na znaczeniu
białe i czerwone burgundy dowodzą potęgi
tego regionu w produkcji win najwyższej
klasy. Dominującymi odmianami winorośli
są tu w dalszym ciągu klasyczne białe szczepy
Rivaner, Silvaner i Riesling, ale oprócz nich
uprawia się także odmiany aromatyczne oraz
czerwone odmiany Portugieser i Dornfelder.

SAALE-UNSTRUT
TYSIĄC LAT KULTURY WINIARSTWA
Winnice wysuniętego najdalej na północ niemieckiego regionu
winiarskiego leżą mniej więcej w połowie drogi między Weimarem a
Lipskiem. Na stromych wapiennych tarasach nad Soławą i Unstrutą
winorośl uprawia się od ponad tysiąca lat.
W łagodnym pagórkowatym krajobrazie
okolic Freyburga, Naumburga i Bad Kösen
przeważają gęste lasy, rzadkie zagajniki i roz
ległe płaskowyże. Ten mały region jest znany
z produkcji win wyłącznie wytrawnych o
delikatnie zaznaczonym niuansie owocowym
i musujących. Rivaner, Weißburgunder i
Silvaner to odmiany najczęściej tu spotykane.
Rzut oka na niemieckie wina
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SAKSONIA
WŁOSKIE KLIMATY NAD ŁABĄ
Dolina Łaby kryje w sobie wysunięty naj
dalej na wschód niemiecki region winiar
ski w okolicach Miśni i Drezna, który ze
względu na swą kulturową różnorodność
i łagodny klimat zyskał miano „Florencji
nad Łabą”. Winogrona dojrzewają prze
ważnie na tarasowanych stromych parcelach, przede wszystkim są
to odmiany Rivaner, Riesling i Weißburgunder. Produkowane z
nich wina wytrawne dominują w liczącym dwa tuziny stylów asor
tymencie oferowanym przez nadłabskich winiarzy. Prawdziwym
rarytasem jest Goldriesling, rzadka krzyżówka Rieslinga i Muscatu,
uprawiana tylko w tym regionie.

WIRTEMBERGIA
KRAINA CZERWONYCH WIN NA POŁUDNIU
Sielski, pagórkowaty krajobraz Wirtembergii na południe od
Frankonii graniczy z Badenią. Stuttgart i Heilbronn są znanymi
winnymi metropoliami, ale większość winnic jest położona w
dolinie Neckaru, w otoczeniu pól i lasów. Udział win czerwonych w
tutejszej produkcji wynosi ponad 70%, ich
szeroka gama sięga od lekkiego, ale zdecydo
wanego trollingera – „narodowego napoju
Wirtemberczyków” – po ciemniejsze,
bardziej cieliste wina produkowane z od
mian Schwarzriesling i Lemberger. Riesling
dominuje z dużą przewagą wśród uprawia
nych tu odmian białych, za nim plasuje się
pochodząca od niego krzyżówka – Kerner.
Rzut oka na niemieckie wina
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