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Jedna odmiana –
nieskończenie wiele
możliwości
Szlachetna odmiana Riesling daje
wina cechujące się elegancją, złożonością i przydatnością do długiego
leżakowania. Ich świeża, owocowa
kwasowość jest ich cechą charakterystyczną wszędzie tam gdzie wina
ze szczepu Riesling są produkowane,
ale oryginalne niemieckie Rieslingi są
czymś absolutnie wyjątkowym. Wszystkie ich cechy charakterystyczne, takie jak – region pochodzenia, rodzaj
gleby czy stopień dojrzałości winogron w chwili zbioru znajdują odzwierciedlenie w szerokiej gamie aromatów Rieslingów: od cytrusów przez
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aromatyczne jabłka czy dojrzałe brzoskwinie po owoce tropikalne. Często w
tle odczuwalne są nuty mineralne, ziołowe lub korzenne. Tony dojrzałości i
miodowe niuanse wina wywołane przez kontakt ze szlachetną pleśnią dodają
winom powstałym z grona Riesling dodatkowy wymiar. Riesling może być
lekki, jak skrzydła motyla, subtelny a zarazem prostolinijny, ale także bujny i soczysty. Najlepsze z najlepszych rieslingów długo pozostają na języku,
pozostawiając długotrwałe wrażenia smakowe i są zawsze ozdobą dla każdej
piwnicy win. Riesling posiada wyjątkową zdolność do dawania wyśmienitych
win o różnych stylach, od silnie wytrawnych po bogate wina słodkie. Riesling
to wszechstronny towarzysz wielu potraw, zawsze chętnie widziany, zarówno
na swobodnej imprezie z przyjaciółmi, jak i na prestiżowej uroczystości.
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Riesling jest uprawiany we wszystkich 13 regionach winiarskich Niemiec.
Głównie w pagórkowatych dolinach rzek: Renu, Mozeli, Ahr, Nahe, Saary,
Ruwery i Neckar. Obszary uprawy Rieslinga leżą one na ok. 50 stopniu szerokości geograficznej i są wysunięte na północ tak daleko, jak Mongolia, Kijów,
czy Nowa Fundlandia. Doliny znajdują się pod klimatycznym wpływem prądu morskiego Golfstrom. Panują tam także umiarkowane różnice w temperaturach, zarówno latem, jak i zimą, podczas gdy w położonych dalej na
wschód regionach (Frankonia, Soława-Unstruta i Saksonia) mogą występować
także mroźne zimy. Dla winogron oznacza to wyższe zagrożenie przemarznięciem w okresie wiosennych czy jesiennych przymrozków. Dla odmian późno
dojrzewających, jak Riesling, taki klimat jest mniej korzystny, ale w ciepłym
mikroklimacie prastarych kamiennych tarasów górujących nad Menem, Soławą, Unstrutą i Łabą udają się znakomicie.
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Riesling rozwija swoje ogromne bogactwo naturalnych aromatów dopiero pod koniec okresu dojrzewania gron. W Europie dojrzewa najlepiej w
północnych regionach uprawy winorośli i wyżej położonych winnicach zlokalizowanych na terenach podgórskich umożliwiających, ze względu na chłodny klimat, wydłużenie fazy wzrostu winogron. Rdzennie Riesling uprawiany
był w Niemczech, Austrii i Alzacji, obecnie uprawia się go z powodzeniem
na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych (Wielkie Jeziora/miasto
Nowy Jork, Oregon, stan Waszyngton, północna Kalifornia), w Kanadzie, na
wysoko położonych obszarach Ameryki Południowej, RPA, Australii i Nowej
Zelandii.

„Tylko Riesling daje wina czyste,
pozbawione posmaku dębu, które
dokładnie oddają swoje pochodzenie.
Od kwiatowych i lekkich przez jędrne,
wytrawne i mineralne po bujne i kremowe…
Złożoność, napięcie, świeżość w
ustach…
oto esencja Rieslinga.”
Hugh Johnson, wstęp do
„Renesans Rieslinga”
Freddy’ego Price’a
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Pochodzenie
Jak w przypadku większości klasycznych odmian winorośli nie do końca
wiadomo, skąd Riesling wziął swój
początek. Przez długi czas zakładano,
że pochodzi on bezpośrednio od występującego niegdyś w lasach wzdłuż
Renu dzikiego podgatunku winnej
latorośli Vitis vinifera silvestris. Austriacki badacz winorośli Ferdinand
Regner opublikował w 2006 wyniki,
przeprowadzonej przez siebie analizy
genetycznej, według których pierwotna odmiana Rieslinga była odporna
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na mróz, wydawała małe jagody i przypuszczalnie została wyselekcjonowana
z dzikich winogron rosnących w dolinie Renu. Później nastąpiło spontaniczne skrzyżowanie z Traminerem i rodzimym dzikim podgatunkiem, co prawdopodobnie doprowadziło do polepszenia jakości rośliny. Następnie doszło
do krzyżówki z białą odmianą Heunisch weiss (franc. Gouais blanc), przez
co winogrona zyskały na odporności, witalności i kwasowości. Przodkami
Rieslinga są więc dzikie podgatunki winorośli oraz dwa starożytne szczepy,
które występowały nad Renem.

Pierwsza udokumentowana wzmianka
o tej odmianie pochodzi z 13 marca
1435 roku. Jest to rachunek wystawiony przez Klausa Kleinfischa jego
feudałowi Grafowi Johannowi IV von
Katzenelnbogen za sadzonki winorośli,
które hrabia chciał posadzić w winnicy przy swoim nowo wybudowanym
zamku w Rüsselsheim.
Również pochodzenie nazwy nie jest
do końca wyjaśnione. Przypuszczalnie pochodzi ona z XV wieku i może
wywodzić się od nazwy Russling
(okopcone drewno) lub Rissling (osypywanie kwiatów lub jagód). Słowo „Riesling” pojawia się po raz pierwszy
w roku 1552 w herbarzu (księdze o ziołach) Hieronymusa Bocka: „Riesling
rośnie nad Mozelą, Renem i okręgu miejskim Wormacji”.
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Od tamtej pory Riesling jest znany na całym świecie jako Riesling „biały” lub
„z Johannisbergu”. Skąd wzięło się to drugie określenie? Otóż zamek Johannisberg w regionie Rheingau odegrał bardzo ważną rolę w odkryciu w 1775 roku
późnego zbioru winogron (niem. Spätlese) i to za sprawą czystego przypadku:
posłaniec z Fuldy z oficjalną zgodą biskupa na rozpoczęcie winobrania dotarł
do klasztoru benedyktynów w Johannisbergu z 14-dniowym opóźnieniem
z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn. Grona były już mocno przejrzałe i
dotknięte pleśnią, której nikt wtedy nie nazywał jeszcze szlachetną. Spodziewana katastrofa obróciła się w szczęśliwy zbieg okoliczności: gdy winogrona
zebrano i zrobiono z nich wino, okazało się ono tak dobre jak nigdy dotąd.
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„Takiego wina nie miałem jeszcze nigdy
w ustach”, nie posiadał się ze zdumienia
mistrz winiarski.
Do dzisiaj wina z „późnego zbioru” są
jedną z najbardziej cenionych kategorii
win niemieckich. Zresztą nazwa „Kabinett”, określająca jakość wina, również
pochodzi od mnichów - winiarzy, którzy
leżakowali swe najlepsze wina w części
piwnicy nazywanej przez nich „Kabinett”. Przez lata ta metoda zbioru
selekcjonowanego winogron była doskonalona w johannisberskich winnicach.
Kiście, a nawet pojedyncze jagody Rieslinga były zbierane w okresie maksymalnego dojrzewania. Tym sposobem powstała inna kategoria win – pochodzących
z późnego zbioru wyselekcjonowanych
winogron (niem. Auslese).
Istnieje kilka imitacji Rieslinga, które
w swoich nazwach również zawierają
słowo „Riesling”, jak Emerald Riesling,
Paarl Riesling, Laski Riesling czy Welschriesling – nie mają one jednak nic
wspólnego z niemieckim oryginałem.
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Historia
W ciągłym dążeniu do podniesienia
jakości wina, w XVIII wieku zaczęto
uprawiać coraz więcej Rieslinga w szczególności nad Renem i Mozelą. W
1720 roku winnice dawnego opactwa
benedyktynów w Johannisbergu obsadzono 294 tys. sadzonek Rieslinga.
W roku 1744 biskup Spiry zarządził,
aby w jego winnicach w Deidesheim
i okolicach były sadzone „nie Alben
[Elbling], ale szlachetniejsze odmiany
jak Riesling”. W roku 1787 biskup
Trewiru rozkazał, aby wszystkie krzewy winorośli gorszych odmian zastąpić
Rieslingiem.
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Na przełomie XIX i XX wieku niemieckie rieslingi przeżywały okres pełnego
rozkwitu, zdobiąc stoły cesarzy, królów i carów. Jednym tchem były wymieniane na równi z wielkimi białymi i czerwonymi burgundami i winami czerwonymi z Bordeaux. W wiodących restauracjach i miejscami handlu winami
na świecie były często od nich droższe. Rieslingi były wyróżniane pierwszymi
nagrodami na międzynarodowych konkursach. Światowa wystawa w St. Louis w 1904, gdzie wszystkie niemieckie rieslingi z Rheingau, Palatynatu i znad
Mozeli zdobyły złoto, jest tego najlepszym przykładem.
Wizerunek niemieckich rieslingów ucierpiał w czasach wielkiego światowego
kryzysu i obu wojen światowych. W uprawie Riesling był coraz częściej
zastępowany wcześnie dojrzewającymi, obficie plonującymi odmianami.
Nowe technologie produkcji umożliwiały wytwarzanie tańszych, „technicznie
czystszych” win, które można było dopasować do każdego smaku będącego
aktualnie w modzie. Umniejszona w dużym stopniu reputacja niemieckiego wina na świecie stała się jednak zdrową pobudką, do naprawy
tej sytuacji.
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W końcu zaczęto zwracać coraz większą
uwagę na klasyczne odmiany winogron,
zwłaszcza na Rieslinga. Zadbano o najlepsze lokalizacje oraz zredukowano plony. Powstałe wskutek tych działań wina
wysokiej jakości tak od małych jak i wielkich producentów były prezentowane
na targach, kongresach i w konkursach,
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Od późnych lat 80. XX wieku pojawił
się także cały szereg godnych uwagi roczników. Wpływ dobrze wyedukowanych,
ambitnych młodych winiarzy posiadających międzynarodową praktykę, zwanych jako grupa „Generation Rieslinga”,
nadał bieg prawdziwemu renesansowi
Rieslinga. Modne na całym świecie stały
się, wytwarzane zgodnie z wszelkimi regułami sztuki winiarstwa, rieslingi z Niemiec, które wyrażają różnice w rocznikach równie wyraźnie, jak specyficzne dla
tej odmiany charakter i terroir. Mocno
wzrosła świadomość wśród spółdzielni
winiarskich i dużych producentów win,
iż to wysoka jakość będzie miała decydujący wpływ na konkurowanie z powodzeniem na globalnym rynku win. Świeże,
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nieskomplikowane rieslingi o ujmujących owocowych aromatach oferują milionom winomanów codzienną rozkosz picia wina za niewygórowaną cenę.
W ubiegłych latach wielu dużych producentów dodało do gamy oferowanych
trunków wina klasy premium, dostępnych tylko w limitowanych ilościach.
Często zdobywają one zwycięskie laury na konkursach. Zyskują pochlebne
opinie w mediach, co też przyczynia się do ponownego postrzegania Niemiec
jako ojczyzny utalentowanych winiarzy mających innowacyjne pomysły.
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Kombinacje win z
potrawami i ich
przechowywanie
Codzienne proste wina z dojrzałych
winogron są wizytówką każdego producenta. Są pierwszą wskazówką informującą o jakości jego win. Również
wina „codzienne“ powinny mieć dobrą
jakość i oddawać cechy odmiany winogron, z jakiej zostały wyprodukowane oraz specyfikę regionu, z którego
pochodzą. Większość z nich powinna być spożywana jako młode wina.
Wytrawne Rieslingi mogą służyć jako
wspaniały aperitif – pobudzają zarówno
apetyt, jak i dostarczają przyjemności.
Dobrze pasują do zup „ziołowych“ lub
warzywnych doprawianych śmietaną,
dań wegetariańskich i grilowanego
drobiu, potraw z wieprzowiny, czy ryb.
Wina typu „feinherb“ lub półwytrawne Rieslingi cudownie komponują się
z pikantnymi lub słodko-kwaśnymi
potrawami kuchni azjatyckiej, meksykańskiej i Cajun, a także z sushi.
Wina z wyróżnikiem (predykatem) z dojrzałych winogron są bardziej złożone i
głębsze. Są doskonałymi towarzyszami
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Riesling to prawdziwa instytucja, za którą kryje się różnorodność stylów i szeroka paleta aromatów. Młody riesling
prezentuje rześki owoc i kruchą kwasowość, a dojrzały nabiera mineralnej głębi i miodowego charakteru. Dzięki swojej naturalnej, soczystej kwasowości i unikalnemu profilowi
aromatycznemu doskonale współpracuje z wieloma typami
jedzenia. Jest wart każdych pieniędzy ale zwykle stanowi
świetną relację jakości do ceny. Poza tym potrafi jak żaden
inny szczep oddać charakter terroir z którego pochodzi. Te
wszystkie cechy czynią go niezastąpionym „narzędziem”
pracy dobrego sommeliera.” Adam Pawłowski MS
bardzo wielu rozmaitych potraw, czy bedzie to delikatny „Kabinett“, czy bujniejszy „Spätlese“. Szczególnie ciekawymi alternatywami do bardzo wytrawnych win są winifikowane w tradycyjny sposób wina typu „Spätlese“ lub
„Auslese“, mające za sobą parę lat dojrzewania w butelkach. Dojrzała słodycz
i typowa dla Rieslinga żywiołowa kwasowość stanowią wówczas perfekcyjne
połączenie. Wina są złożone, głębokie i krągłe.
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„Aby dobrze dojrzeć, riesling musi być zrobiony
z wybranych winogron wielkiej odmiany. Jego
stężenie czystych aromatów owocowych i jego
niezwykle wysoka naturalna kwasowość nadają
młodemu winu wszystko, czego potrzebuje dla
powolnego, ale spektakularnego rozwoju przez
lata, dziesięciolecia, a niekiedy nawet stulecia.”
Jancis Robinson, Vintage Timecharts

Jeszcze bardziej skoncentrowane wina typu Auslese (włączając Beerenauslese
i Trockenbeerenauslese) – bujne, głębokie wina słodkie z typową dla Rieslinga kwasową teksturą – doskonale pasują do pasztetów, serów pleśniowych i
deserów. Wersje „dojrzałe“ stanowią świetną alternatywę dla win musujących
przy imprezie urodzinowej lub innej specjalnej okazji.
Dojrzewające Rieslingi odwdzięczają się za poświęconą im cierpliwość fascynującym bogactwem aromatów. Dobrze jest, co parę miesięcy otworzyć
jedną butelkę z danej partii, aby sprawdzić stopień dojrzałości wina. Za każdym razem jest to odkrywcza podróż ku esencji smaków.
Rieslingi leżakowane w pomieszczeniach wolnych od obcych zapachów, wibracji i światła słonecznego i w stałej temperaturze (idealnie 10 do 15°C,
maksymalnie 21°C), mogą przetrwać wiele lat. W butelkach napełnionych
„w połowie“ dojrzewają szybciej. Obowiązują tu ogólne zasady:
wino jakościowe QbA i Kabinett: do 5 lat
Spätlese: 3 do 10 lat
Auslese: co najmniej dziesięć lat
Beerenauslese, Eiswein (wino lodowe), Trockenbeerenauslese: najlepsze
zachowują świeżość przez dziesiątki lat
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„… W większości niemieckie wina są bardzo wszechstronne, a więc wybór jest spory. Jako przekąski dim
sum serwuje się razem potrawy smażone i parzone.
Świeży wytrawny lub półwytrawny riesling z regionu
Nahe, Rheingau lub Mozeli wybornie do nich pasuje.
Silna kwasowość równoważy tłuszcz potraw smażonych, podkreślając cytrusowe nuty i delikatne aromaty
potraw parzonych.”
Jeannie Cho Lee, Master of Wine, “Perfect Pairings –
German Wines and Asian Flavours”
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Ochota na więcej?
W sklepie online Niemieckiego
Instytutu Wina w zakładce shop.
deutscheweine.de z pewnością znajdą Państwo wszystko, czego dusza
zapragnie. Na przykład:
ÖCHSLE, MAGAZYN WINA

Ciekawostki i co warto wiedzieć
o niemieckich winach
PAUL

Państwa doradca w zakresie
doboru win do jedzenia
DAS WEINKOCHBUCH

40 przepisów dań z winem, z
Riesling & Co.
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MERIAN LIVE

Podróże smakowe po niemieckich regionach winiarskich
NIEMIECKI ATLAS WIN

Sztandarowe dzieło opisujące położenia winnic w Niemczech
www.deutscheweine.de
www.öchsle.tv
www.generation-riesling.de
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Niemiecki Instytut Wina
(Deutsches Weininstitut GmbH)
www.winaniemieckie.pl
info@winaniemieckie.pl

