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Trochę w cieniu gigantów, kultura
winiarska w naszym kraju
rozkwita: ten szlachetny trunek
zdobywa podniebienia rzeszy
amatorów i coraz częściej gości na
stołach, tarasach, balkonach czy
też kanapach naszych domów.  
 Wraz ze wzrostem spożycia
wina, obserwować można również
rozwój rodzimej produkcji  wina.
Jeszcze 15 czy 20 lat temu pomysł,
że w Polsce można produkować
dobrej jakości wino mógł być
traktowany jako primaaprilisowy
żart. 

Dzisiaj  polskie wino to uznany fakt
i można je kupić nie tylko w
najlepszych restauracjach, czy
sklepach specjalistycznych, ale
nawet w popularnych dyskontach. 

Parafrazując klasyka, można
powiedzieć, że Polacy nie gęsi,  iż
swoje wino mają. 

Warto podkreślić w tym miejscu,
że piszemy o winach szlachetnych,
wytwarzanych tylko i  wyłącznie z
winogron. 

Dynamiczny rozwój winiarstwa w
Polsce nastąpił po 2008 roku,
kiedy wprowadzono zmiany w
prawodawstwie, ułatwiające
sprzedaż wina wytwarzanego we
własnej winnicy.

Ile zatem mamy w Polsce winnic i
czy ta l iczba stawia nas w równym
szeregu z europejskimi
winiarskimi potęgami?

JEŚLI SPYTAĆ O
ULUBIONY ALKOHOL
STATYSTYCZNEGO
POLAKA, TO WINO
NIE BYŁOBY JEGO
PIERWSZYM
WYBOREM (PIWO).
ANI DRUGIM
(WÓDKA).

CZY POLACY PIJĄ WINO?
A JEŚLI PIJĄ WINO Z POLSKI, TO CZY OZNACZA TO, ŻE STAJEMY
SIĘ WINIARSKĄ POTĘGĄ?
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W Polsce
zarejestrowanych

jest 376 winnic, 
a wielkość ich

upraw to 
626 hektarów

(STAN NA STYCZEŃ 2022)

To  wc iąż  n i ew i e l e ,  choc iażby  po równu jąc  z
Czechami ,  gdz i e  j e s t  ponad  18000  ha  up raw ,  a l e

t e  l i c zby  nab i e ra ją  i nnego  znaczen ia  j e ś l i
spo j r ze ć  10  l a t  w s te c z .  W 2010  r .  m i e l i śmy  t y l ko

2 1  w inn i c  i  30  ha  up raw .
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NA TROPACH POCZĄTKÓW
NAJNOWSZA FALA POLSKIEGO WINIARSTWA DATOWANA JEST NA
KONIEC XX STULECIA, ALE HISTORIA POLSKIEGO WINIARSTWA
JEST DUŻO STARSZA.
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Dzika winorośl rosła na naszych ziemiach już 5 - 20 milionów lat
temu. Natomiast rozwój produkcji  wina nastąpił wraz z napływem
chrześcijaństwa do tej części Europy, około 1000 lat temu.

Badania archeologiczne potwierdziły występowanie winorośli  na
Ostrowie Lednickim (obecny powiat gnieźnieński),
prawdopodobnym miejscu przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
Również na obszarze obecnego wzgórza wawelskiego
odnotowano winnice z przełomu IX i  X wieku. Sadzonki do jej
założenia pochodziły prawdopodobnie od zaprzyjaźnionych
Czechów i Morawów.

POCZĄTKI WINIARSTWA: IX - XI WIEK

Ważnym etapem rozwoju winiarstwa w Polsce ( jak również i  w
całej Europie) były winnice przyklasztorne. W ich zakładaniu i
prowadzeniu wyspecjalizowali się zwłaszcza cystersi i
benedyktyni.  Istotnym punktem na ówczesnej winiarskiej mapie
Polski było benedyktyńskie opactwo w Tyńcu, gdzie wino
wytwarzano od XI wieku. 

W historycznych źródłach znaleźć można również zapisy o
nadaniu winnicy zakonowi joannitów, których do Zagości nad
Nidą sprowadził książę Henryk Sandomierski,  w 1166 roku. 

W XII wieku wraz z napływem osadników z Flandrii ,  winorośl
pojawiła się w okolicach obecnej Zielonej Góry, a na początku
XIII wieku wzmiankuje się o przyklasztornej winnicy cysterek z
Trzebnicy.W tym okresie mieszczanie coraz chętniej i  częściej
podejmowali się wytwarzania wina, czy to zakładając własne, czy
to dzierżawiąc biskupie i  przyklasztorne winnice. W XIV stuleciu
ma miejsce bardzo intensywny rozkwit winiarstwa, jego złoty
wiek. Wino stało się wówczas trunkiem równie popularnym co
miód czy piwo, było środkiem płatniczym i towarem wymiennym.
Największe ośrodki winiarstwa były skoncentrowane w okolicach
Krakowa, Krosna, Płocka, Poznania, Przemyśla, Sandomierza,
Torunia i  Zielonej Góry.

XII - XIV WIEK: ZŁOTY OKRES

foto: Agi Oko
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Wzrost popularności wina nie był długi - w XV wieku nastała
moda na piwo. Ponadto lokalnej produkcji  nie sprzyjał rozwój
handlu międzynarodowego. Nowe szlaki otworzyły drogę dla
trunków zagranicznych i do Polski zaczęły napływać wina z
Węgier, Niemiec czy Francji .  

W kolejnych latach polskie winiarstwo otrzymało więcej ciosów.
XVI wiek przyniósł małą epokę lodowcową i choć mitem są
podróże przez środek skutego lodem Bałtyku, to jednak dla
winorośli  na naszych ziemiach zrobiło się za chłodno.
Siedemnaste stulecie, to okres wojennej zawieruchy, również
niesprzyjającej polskiemu winiarstwu. Potop szwedzki,
wewnętrzne powstania, wojny z Rosją i  Turcją spowodowały
depopulację Rzeczpospolitej ,  oraz ogromne zniszczenia polskich
miast, gdzie koncentrowało się spożycie wina.

XV - XVIII WIEK: ZAWIERUCHA I TRUD

Z początkiem XIX stulecia w granicach Zielonej Góry (niem.
Grünberg) było około 700 ha winogradów, a w najbliższej okolicy
aż 1500 ha! To właśnie tutaj w 1824 roku powstało pierwsze
niemieckie wino musujące, a jego autorem był Karl Samuel
Häuser. Założona wytwórnia, największa w regionie, dała
początek przemysłowej produkcji  wina Zielonej Górze.
Wytwarzano tu na dużą skalę wino musujące (Sekt) przy użyciu
tradycyjnej metody, tej  samej jak w produkcji  Szampana. Co
ciekawe, w tym okresie region zielonogórski stał się drugim co
do wielkości producentem radosnych win z bąbelkami, zaraz po
francuskiej Szampanii.  

W okresie zaborów nadszedł globalny kataklizm, czyli  atak
amerykańskiej fi loksery. Ta mała, żółta mszyca, przywleczona z
Ameryki,  zaatakowała winnice w południowej Francji ,  by potem
rozprzestrzenić się na całym kontynencie. Żerując na korzeniach
winorośli ,  doprowadzała do obniżenia plonów i usychania liści,
by po 2-3 lat spowodować śmierć krzewu. Plaga fi loksery
doprowadziła do ogromnych szkód i wykarczowania nawet 80%
winnic w Europie a także załamania w handlu winem. Niektórym
regionom i winnicom udało się dość sprawnie wyjść z kryzysu.
Okolice Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i Gubina to w tym
czasie l iczące się regiony upraw na terenie Niemiec. Słynna
wystawa światowa w Paryżu w 1855 roku, na potrzeby której
powstałą najważniejsza klasyfikacja win Francuskich, przyniosła
nagrody i prestiż dla zielonogórskich wytwórców. Grempler Sekt
jako jedyne niemieckie wino, otrzymało zaszczytny brązowy
medal.

XIX WIEK: BĄBELKI I KATASTROFA
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W XIX w. region
zielonogórski stał

się drugim co do
wielkości

producentem
radosnych win 

z bąbelkami, zaraz
po francuskiej

Szampanii.

S ł ynna  wys tawa  św ia towa  w  Pa ryżu  w  1855  roku ,  na
po t r zeby  k tó re j  pows ta łą  na jważn i e j s za  k la sy f i kac ja

w in  f rancu sk i ch ,  p r zyn i o s ła  nagrody  i  p re s t i ż  d la
z i e l onogór sk i ch  wy twó r ców .  G remp le r  Sek t ,  s ł ynne

musu jące  w ino  z  r eg ionu ,  o t r z yma ło  za s z c zy tny
b rązowy  meda l .
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Koniec Drugiej Wojny Światowej
przyniósł duże zmiany w
największym regionie winiarskim,
czyli Zielonej Górze. Fabryka
Gremplera przemianowana została
wówczas Państwową Lubuską
Wytwórnię Win. Bazująca na
starych poniemieckich zapasach
wytwórnia, przez kilka lat
produkuje “Polskie Wino
Musujące”, by ostatecznie
przestawić produkcję na
pośledniejsze wina owocowe.
Przejmowanie winnic przez PGRy i
ich degeneracja, a także ostre
zimy w latach 50-tych przerywają
wielowiekową tradycję winiarską
na naszych ziemiach, na cztery
dziesięciolecia.

Za wydarzenie przełomowe dla
najnowszej historii  polskiego
winiarstwa przyjmuje się
działalność pana Romana Myśliwca
z Jasła, w latach 80-tych. Jego
pasja i  zaangażowanie
zaowocowały powstaniem winnicy
Golesz i  założeniem hodowli
szkółkarskiej .  Pan Roman
poszukując odmian winorośli
pasujących do naszego klimatu
przetestował ich ponad 200, z
różnych części świata. Z jego
pracy i książek korzystają
dziesiątki polskich winiarzy. Na
specjalną uwagę zasługuje fakt
wyhodowania przez Myśliwca
jedynej polskiej odmiany winorośli
- Jutrzenki.
    

XX WIEK

WINNOŚCI
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Wytwórnia Gremplera w
szczytowym momencie
produkowała nawet 800 tysięcy
butelek rocznie, ale początek XX
wieku przyniósł dalsze zachwiania
i trudności,  między innymi brak
siły roboczej i  nawozów. Po
stronie pozytywów zapisać można
powstanie nowych winnic w
zachodniej Wielkopolsce i
okolicach Warki nad Pilicą a także
na tzw. Ciepłym Podolu (obecnie
Ukraina) oraz w dolinach Dniestru
i Zbrucza.

foto: Eat Polska
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W ostatnich 20 latach na winiarskiej
mapie Polski pojawiło się wiele
ambitnych projektów. Początkowo,
większość z nich miała charakter typowo
hobbystyczny, by z czasem rozwinąć
uprawę i produkcję do profesjonalnego
poziomu. Lech Jaworek w latach 2001-02
obsadził 8 ha winnicę w Miękini,  pod
Wrocławiem (Winnica Jaworek).  W 2005
roku bardzo udany debiut zaliczyła
Winnica Płochockich (Glinik,
podkarpackie, później Daromin pod
Sandomierzem). Po blisko 70 latach
przerwy wskrzeszony został
zielonogórski Grempler Sekt (Winnica
Miłosz).  Podkrakowskie Bielany mogą z
kolei pochwalić się obsadzoną w 2010
Winnicą Srebrna Góra. A w tym samym
roku w zachodniopomorskim powstała
Winnica Turnau, która obecnie jest
największą w kraju.

Od 2008 roku, kiedy zmiany w prawie
ułatwiły prowadzenie winnicy i  sprzedaż
własnego wina z każdym sezonem
pojawiają się obiecujące debiuty na
winnej mapie Polski.  Czas zatem
odkorkować butelki!  

CZASY OBECNE

WINNOŚCI
EATPOLSKA.COM
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POLSKIE WINO: CO WYBRAĆ,
ŻEBY SIĘ NIE ZAWIEŚĆ?
MIMO ŻE NAJNOWSZA HISTORIA PRODUKCJI WINA W POLSCE
JEST KRÓTKA, TO ICH RÓŻNORODNOŚĆ JEST IMPONUJĄCA.
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Klimat jest głównym wyznacznikiem stosowanych przy produkcji
gatunków i odmian winorośli .  Nasze ostre zimy (tak, jeszcze nie tak
dawno temu były siarczyste i  pełne śniegu!) i  krótki sezon
wegetacyjny sprawiły, że wielu winiarzy obsadziło winnice
hybrydami .  

Pod tą dziwnie brzmiącą nazwą kryją się po prostu krzyżówki, łączące
szlachetne cechy europejskiej winorośli  właściwej (Vitis vinifera),  z
wysoką wydajnością oraz odpornością na choroby i wymagający
klimat, gatunków amerykańskich oraz kaukaskich. Hybrydy są
używane w wielu krajach winiarskich, a w dobie inwazji  f i loksery były
nawet liczniejsze niż winorośl właściwa. Obecnie w winnicach coraz
częściej stosuje się najnowszą generację hybryd, umownie zwaną
PIWI. Ich główną zaletą jest wysoka odporność na choroby grzybicze,
co znacząco obniża zapotrzebowanie na opryski chemiczne.

HYBRYDY: 
CO TO ZA STWORY?

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE 
SZCZEPY HYBRYDOWE 
W POLSCE:

solaris (jasne owoce)

johanniter (jasne owoce)

hibernal (jasne owoce)

rondo (ciemne owoce)

regent (ciemne owoce)

cabernet cortis (ciemne owoce).

foto: Eat Polskafoto: Eat Polska
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Polskie hybrydy,
których musisz

spróbować:

Ko le j no ś ć  po l e ceń  j e s t  zupe łn i e  p r zypadkowa !
K l i kn i j  nazwę  w inn i c y ,  aby  odw iedz i ć  s t r onę

p roducen ta .
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1 SOUVIGNIER GRIS 2019
szczep: souvignier gris
Winnica Silesian

3 H3 2019 
szczep: hibernal
Winnica Jakubów

2 JOHANIS 2020
szczep: johanniter
Winnica Mickiewicz 5 SAGA DOLIO 2019

szczep: monarch, regent
Winnica Saganum

4 LUKUS 
JOHANNITER 2019
szczep:  johanniter
Winnica Gronowscy

6 REGENT 2019
szczep: regent
Winnica Żelazny

foto: Eat Polska
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Winorośl  szlachetna  jest bardziej wymagająca w uprawie, gdyż
wymaga więcej ciepła i  dni ze słońcem. Jest także mniej odporna
na mróz: temperatury poniżej -15 st.  C są dla niej zabójcze.
Jednak wśród winiarzy oraz smakoszy panuje przekonanie, że
owoce tego gatunku dają wina lepszej jakości niż hybrydy. 

Przez długi czas istniał swoisty podział wśród polskich
producentów na tych, którzy nie wierzyli  w możliwość uprawy
winorośli  właściwej oraz na takich, którzy odważnie ją w naszym
kraju sadzili .  Wraz z ociepleniem klimatu, podział ten przestaje
mieć znaczenie i  nawet zdeklarowani “hybrydowcy” coraz
częściej sięgają po winorośl szlachetną. 

Nie dziwią już polskie wina zrobione z Vitis vinifera ,  a nawet
rośnie liczba winiarzy, którzy decydują się uprawiać wyłącznie te
szczepy.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE 
SZCZEPY WINOROŚLI
SZLACHENTEJ W POLSCE:

chardonnay (jasne owoce,
chłodnolubna)

riesling (jasne owoce)

gewürztraminer (jasne owoce)

pinot blanc (jasne owoce, jego
główną ostoją jest Zielona Góra)

pinot noir (ciemne owoce,
chłodnolubna)

zweigelt (ciemne owoce, szczególnie
w Małopolskim Przełomie Wisły).

WINOROŚL WŁAŚCIWA
CZYLI VITIS VINIFERA

foto: Eat Polska
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Polskie wina 
z klasycznych

odmian, których
musisz spróbować:

Ko le j no ś ć  po l e ceń  j e s t  zupe łn i e  p r zypadkowa !
K l i kn i j  nazwę  w inn i c y ,  aby  odw iedz i ć  s t r onę

p roducen ta .

WINNOŚCI
EATPOLSKA.COM

/ 13

1 CABERNET SAUVIGNON
2019
szczep: cabernet sauvignon
Winnica Korol 4 RIESLING ZNAD

PRADOLINY 2020
szczep: riesling
Winnica Stara Winna Góra

2 PINOT BLANC 2020
szczep: pinot blanc
Winnica Ingrid 5 PINOT NOIR 2019

szczep: pinot noir
Winnica Kamil Barczentewicz

6 MERLOT VINO 
PASSITO 2019
szczep: merlot
Winnica Saganum3 GAMAY 2019

szczep: gamay
Winnice Jaworek
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OTÓŻ: NIE Z POMARAŃCZY WCALE!
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Powstają z jasnych owoców, a wyciśnięty z nich sok poddaje się
długiej maceracji  na skórkach winogron, wskutek czego wino
nabiera intensywnej,  pomarańczowej barwy. Dzięki temu
zabiegowi, wino ma dość wysoką zawartość tanin (powodujących
wrażenie ściągania, wysuszania, na języku i podniebieniu),  co w
klasycznych winach białych się nie zdarza. 

W dobie powrotu do tradycyjnych metod wytwarzania żywności i
rzemieślniczej produkcji ,  wina pomarańczowe przeżywają swój
renesans.

Kategoria win pomarańczowych mieści całe spektrum doznań
sensorycznych. Znajdziemy tutaj trunki o pięknych aromatach
kandyzowanych owoców cytrusowych, wyraźnym zapachu
drewnianej beczki,  przypraw, herbaty a może też zdarzyć się
zapach piwa.

U nas ta moda niespecjalnie się rozwinęła. Wina o tym kolorze
często są traktowane z lekkim przymrużeniem oka: bo za słodkie,
bo nie poważne, etc. A prawda jest taka, że są to wina o sporym
potencjale gastronomicznym, równie dobre co białe i  czerwone.
Jednym słowem - pełnoprawny członek winiarskiej rodziny.
Świetnie sprawdzają się wszędzie tam gdzie białe jest za lekkie, a
czerwone za ciężkie. Pikantne wędliny i  sery to otoczenia w
jakich będą czuły się najlepiej .  

Polscy producenci coraz częściej dochodzą do wniosku, że nasz
klimat zdecydowanie mniej sprzyja czerwonym winom, ale dla
różowych jest w sam raz. I  tak ze swoich ciemnych winogron
coraz chętniej tworzą różowe trunki.  Tak, tak, różowe wina
powstają tylko z ciemnych owoców, mieszanie białego z
czerwonym jest w zasadzie zabronione. Najlepsze róże powstają z
cabernet cortis,  rondo i regenta.

RÓŻOWO MI!
NA CAŁYM ŚWIECIE WYTRAWNE
WINA RÓŻOWE ZYSKUJĄ
OGROMNIE NA POPULARNOŚCI.

foto: Eat Polska

foto: Eat Polska

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci


Polskie róże i
pomarańcze,

których musisz
spróbować:

Ko le j no ś ć  po l e ceń  j e s t  zupe łn i e  p r zypadkowa !
K l i kn i j  nazwę  w inn i c y  aby  odw iedz i ć  s t r onę
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1 ZWEIGELT ROSE 2019
szczep: zweigelt
Winnica Rzeczyca 4 J ULTRA 2018

szczep: johanniter
Winnica Dom Bliskowice

2 ROTER RIESLING 2019
szczep: roter riesling
Winnica Silesian 5 YACOBUS ORANGE

2020
szczep: hibernal, riesling, solaris
Winnica Jakubów

3 ROSELIT DIVA 2020
szczep: marechal foch, leon millot,
zweigelt
Winnica Nobilis 6 JANTAR 2019

szczep: m.in. chardonnay i riesling
Winnica Wieliczka

foto: Eat Polska

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/WinnicaRzeczyca?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/WinnicaRzeczyca?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.dombliskowice.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.winnicasilesian.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.winnicasilesian.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.instagram.com/winnicajakubow/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.instagram.com/winnicajakubow/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicanobilis.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicanobilis.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicawieliczka.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
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“SZAMPANY” I INNE BĄBELKI
NAZWA "SZAMPAN" JEST ZAREZERWOWANA TYLKO DLA WIN
POCHODZĄCYCH Z FRANCUSKIEJ SZAMPANII, ALE NIE KAŻDE
WINO MUSUJĄCE MUSI SIĘ MIENIĆ SZAMPANEM!
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Historyczny Grempler  Sekt  został
reaktywowany przez Winnicę
Miłosz i  powstaje tzw. metodą
tradycyjną, czyli  tą samą jakiej
używają w Szampanii.  Świetnymi
winami z bąbelkami, pochwalić się
może Winnica Gostchorze.
Wytwarzany tutaj GostArt
regularnie zbiera najważniejsze
branżowe wyróżnienia. Oba wina
powstają wyłącznie z owoców
winorośli  szlachetnej.

Czy polscy winiarze zabierający
się za wina musujące nie porywają
się z motyką na słońce?

Przeciwnie! Szampania, najbardziej
prestiżowy region dla win
musujących, to dość chłodna
kraina, a szczepy, z których 

produkuje się tam wina to m.in.
chardonnay i pinot noir nie
przepadające za upałami. Kolejnym
miejscem, które zdobywa sławę
producenta wybitnych "musiaków"
staje się. . .  Anglia! Polska ma sporo
argumentów żeby wkrótce
dołączyć do tego klubu.

Osobną kategorią są wina typu
Pet-Nat  (skrót od pétil lant-naturel
„naturalne musowanie”),  które
powstają wg najstarszej metody
wytwarzania win musujących.
Niech Was nie odstraszy mętna
zawartość butelki,  czy osad na jej
dnie i  kapsel na szczycie! Te
radosne, świeże wina z dość
mocną kwasowością oferują
odskocznię od tego co znane i
przewidywalne.

POLSKIE WINA
MUSUJĄCE NA
SZCZĘŚCIE MAJĄ
SIĘ CAŁKIEM
DOBRZE, CO NIE
DZIWI,
ZWAŻYWSZY NA
ZASZCZYTNE
ZIELONOGÓRSKIE
TRADYCJE.

Nie wszystko złoto co się święci,  i
tak nie każde wino z bąbelkami
jest Szampanem. To nie znaczy, że
nie mamy w Polsce wspaniałych
win musujących!

foto: Eat Polska

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci


Polskie wina
musujące, których
musisz spróbować:

Ko le j no ś ć  po l e ceń  j e s t  zupe łn i e  p r zypadkowa !
K l i kn i j  nazwę  w inn i c y  aby  odw iedz i ć  s t r onę
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1 GOSTART RIESLING
2020
szczep: riesling
Winnica Gostchorze 4 JEAN THIERRY SMOLIS

BRUT NATURE
szczep: seyval blanc, chardonnay
Winnica Smolis

2 REGGENT 2020
szczep: regent
Winnica Saganum 5 ADORIA EXTRA BRUT

szczep: chardonnay
Winnica Adoria

3 GREMPLER SEKT 2020
szczep: pinot noir,  pinot blanc
Winnica Miłosz 6 YACOBUS SEKT 2019

szczep: riesling, chardonnay, 
pinot noir
Winnica Jakubów

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://gostchorze.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicasmolis.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicasmolis.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicasaganum.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicasaganum.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicaadoria.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicaadoria.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicamilosz.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.dspiw.pl/miejsce/winnica-jakubow/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
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SŁODKIE
SŁODKOŚCI 
NA DESER
POLACY LUBIĄ SŁODYCZ W WINIE.
JEŚLI TY NIESPECJALNIE, NIE
ZNIECHĘCAJ SIĘ: NIE KAŻDE SŁODKIE
WINO MUSI BYĆ CUKROWĄ
LANDRYNKĄ! 
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Pierwsza to późny  zbiór ,  gdy
winogrona pozostawia się na
krzakach dłuższy czas i  zbiera się je
później,  aby zdążyły zgromadzić w
sobie jak najwięcej naturalnego
cukru.

Szlachetna  pleśń  która porasta
skórkę owoców, powoduje w niej
mikroskopijne pęknięcia.
Konsekwencje jej  działania to
wysuszone, zrodzynkowane
winogrona, o bardzo dużej
zawartości naturalnego cukru. W ten
sposób powstają m.in. słodkie,
węgierskie Tokaje. Winogrona takie
zbiera się ręcznie, wielokrotnie
obchodząc winnicę, gdyż proces
porostu szlachetnej pleśni jest
niejednolity, a także rozciągnięty w
czasie.

Winogrona na wino  lodowe  zbiera się
zimą, gdy temperatura spadnie do -7
st.  C. W zamarzniętych owocach
zostaje zatrzymana woda, a wyciska
się z nich pełną cukru, aromatyczną
esencję. Niestety, w obecnych
warunkach klimatycznych
wytwarzanie tych win jest coraz
rzadsze. Trunki te są bardzo słodkie,
gęste i  oleiste, a jednocześnie bardzo
złożone. Deser sam w sobie! Jako
pierwsza wino takie wytworzyła
Winnica Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Łazach koło
Bochni.

Choć może się wydawać, że deser
plus słodkie wino to za dużo cukru w
cukrze, nie próbujcie przełamać
smaku deseru wytrawnym winem:
będzie nieprzyjemnie cierpkie bądź
kwaśne! Warto natomiast pamiętać,
że słodkie wina wspaniale sprawdzą
się też z wytrawnymi i  słonymi
serami.

Niezależnie od wybranej odmiany i miejsca wytwarzania, w polskich
winach często znajdziemy mniejszą lub większą ilość słodyczy. Jest to
tzw. cukier resztkowy - pozostały po fermentacji ,  a pochodzący z
samych winogron. Wprowadza przyjemny element równowagi,
zwłaszcza w winach białych, łagodząc ich intensywną kwasowość

Odrębną kategorią są wina półsłodkie i  słodkie, o dużej zawartości
cukru resztkowego. Te najsłodsze sprzedawane są w mniejszych
butelkach, o pojemność 375ml lub 500ml. Powstają na trzy główne
sposoby.

Do słodkiego wina potrzeba dużo cukru w owocach, a więc ciepłego
lata, bądź mroźnej zimy.

foto: Agi Oko

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/agiokofotografia


Polskie deserowe
wina, 

których musisz
spróbować:

Ko le j no ś ć  po l e ceń  j e s t  zupe łn i e  p r zypadkowa !
K l i kn i j  nazwę  w inn i c y  aby  odw iedz i ć  s t r onę
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1 PINOT GRIS 2020
szczep: pinot gris
Winnica Saganum 4 RAISINS 2017

szczep: hibernal i solaris
Winnica Płochockich

2 SOLARIS 2019
szczep: solaris
Winnica Silesian 5 NO. 1 2019

szczep: muscaris
Winnica Żelazny

3 PÓŹNY ZBIÓR 2019
szczep: solaris
Winnica Dom Jantoń 6 WINO LODOWE 2017

szczep: johanniter
Winnica Turnau

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.winnicasaganum.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicaplochockich.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.winnicasilesian.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.winnicasilesian.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicazelazny.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicajanton.pl/strona-glowna?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winnicajanton.pl/strona-glowna?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.winnicaturnau.pl/pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
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NA ZAKUPY! 
DO SKLEPÓW 
I NA FESTIWALE.
GDZIE DOSTĘPNE SĄ POLSKIE WINA?
OCZYWIŚCIE W WINNICACH! ALE CO
GDY DO NAJBLIŻSZEJ JEST 100 KM?

/ 20

Dobrym punktem do zakupu są specjalistyczne sklepy winiarskie .
Tutaj podyskutujemy, dobierzemy wino do własnego gustu, potrzeby,
potrawy czy też kieszeni.  W każdym większym mieście znajdziemy ich
co najmniej kilka. Na dalszych stronach znajdziesz listę sklepów, w
których znajdziesz polskie wina, a obsługa zna się na rzeczy.
Pamiętaj,  wino to przyjemność, nie musisz być sommelierem, żeby się
nim cieszyć!

DOBRYM ROZWIĄZANIEM MOŻE
BYĆ WIZYTA W SKLEPIE
SPECJALISTYCZNYM,
ZAMÓWIENIE WINA PRZEZ
INTERNET ALBO WIZYTA NA
FESTIWALU

A co z winem z supermarketów?

Półki dyskontów czy dużych
marketów to niezły przystanek na
zakupy. W zasadzie każda większa
sieć handlowa ma w swojej ofercie
polskie wina, ale nie w każdym
sklepie je znajdziemy. O ile
dostępność (a w zasadzie jej  brak)
może działać zniechęcająco, to cena
zakupu zdecydowanie działa “na
plus”:  najtańsze butelki znajdziemy w
cenie ok. 30 zł.  Większość oferty
stanowią tzw. drugie etykiety winnic
bądź marki dedykowane do tego
kanału sprzedaży. Mimo iż nie
oferują ogromnych emocji ,  to będą
stanowić dobry wstęp do tematu, są
dość przyjazne i pi jalne.

foto: Eat Polska

foto: Eat Polska foto: Eat Polska

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci


Gdzie kupować
polskie wina?

Kl i kn i j  nazwę ,  aby  p r ze j ś ć  na  s t r onę  s k l epu .
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WARSZAWA

CHLEB I WINO
ul. Mińska 24, Warszawa

WARSZAWA

MIELŻYŃSKI
ul. Burakowska 5-7, Warszawa

KRAKÓW

WINE LAB
ul. Łobzowska 16, Kraków

KRAKÓW

MIRO
Rynek Podgórski 13, Kraków

KRAKÓW

DZIKIE WINO
Rynek Kleparski 20, Kraków

WROCŁAW

ZBAWCY WIN
ul. Pawła Włodkowica 9, Wrocław

POZNAŃ

SPOT.
ul. Dolna Wilda 87, Poznań

ZIELONA GÓRA

WINA ŚWIATA
ul. Kupiecka 37/2, Zielona Góra

SZCZECIN

WINOTEKA 101
WIN
al. Jana Pawła II 42, Szczecin

GLIWICE

WINO W
GLIWICACH
ul. Górnych Wałów 42, Gliwice

ŁÓDŹ

KLUB WINO
ul. Towarowa 15, Łódź

ONLINE

RAFA WINO
bardzo duży wybór polskiego wina

CAŁA POLSKA

KONDRAT WINA
WYBRANE
sprawdź lokalizacje na stronie

WARSZAWA

WINE & ROSES
ul. Bagatela 14, Warszawa

WROCŁAW

WIZJA WINA PL
ul. Swobodna 37, Wrocław

WROCŁAW

POWINNO
Plac Piłsudskiego 7/1b, Wrocław

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://chlebiwino.sklep.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://mielzynski.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/winelabpl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/MiroRynekPodgorski/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.instagram.com/dzikiewinonakleparzu/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://zbawcy.pl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://spot.poznan.pl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winaswiata.com/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.101win.pl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://winowgliwicach.pl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://klubwino.pl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://rafa-wino.pl/37-wina-z-polski?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.marekkondrat.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://sklep.wineandroses.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/Wizjawinapl/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://powinno.com/?utm_source=PDF&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci


Festiwale
polskiego wina,

na które warto się
wybrać:

Ko le j no ś ć  po l e ceń  j e s t  zupe łn i e  p r zypadkowa !
K l i kn i j  nazwę  f e s t iwa lu ,  aby  p r ze j ś ć  na  s t r onę  o rgan i za to ra .
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1 ŚWIĘTO WINA
gdzie: Janowiec
kiedy: ostatni weekend maja 5 ŚWIĘTO 

MŁODEGO WINA
gdzie: Sandomierz
kiedy: połowa listopada

2 WINOBRANIE
gdzie: Zielona Góra
kiedy: pierwsza połowa września 6 BIAŁE CZERWONE

gdzie: Warszawa
kiedy: czerwiec

3 DNI WINA
gdzie: Jasło
kiedy: ostatni weekend sierpnia 7 POLSKIE KORKI

gdzie: Poznań
kiedy: czerwiec

4 KAZIMIERSKIE
WINOBRANIE
gdzie: Kazimierz Dolny
kiedy: wrzesień 8 WINIARZE 

I PRZYJACIELE
gdzie: Wrocław
kiedy: wrzesień

https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicempw.pl/swieto-wina-janowiec/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/swietomlodegowina/
https://www.facebook.com/swietomlodegowina/
https://www.facebook.com/swietomlodegowina/
http://winobranie.zgora.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.bialeczerwone.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.dniwina.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://spot.poznan.pl/wino/festiwal-polskich-win-i-cydrow/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
http://www.winnicempw.pl/kazimierskie-winobranie/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/WiniarzeiPrzyjaciele/
https://www.facebook.com/WiniarzeiPrzyjaciele/
https://www.facebook.com/WiniarzeiPrzyjaciele/


Jesteśmy Eat Polska i od
2013 robimy najlepsze wycieczki
kulinarne w Polsce. Działamy
w Warszawie, Krakowie i
Trójmieście, jeździmy też w miejsca,
gdzie odradza się polskie
winiarstwo, powstają sery
podpuszczkowe, rośnie
aromatyczny chmiel i gdzie
powstają najlepsze destylaty.
Kochamy jedzenie, kochamy wino i
kochamy Polskę. 

Naszą pasją jest dzielenie się tą
miłością z naszymi gośćmi.
Wspólnie jemy, pijemy, zwiedzamy
i rozmawiamy. Prowadzimy
przemiłe konwersacje przy
wspólnym stole opowiadając skąd w
Polsce wzięła się winorośl, czy
staniemy się drugą Szampanią i czy
białe jest lepsze niż czerwone. 

ZJEDZ Z NAMI POLSKĘ!
KIM JESTEŚMY?

EATPOLSKA.COM

foto: Eat Polska

Masz ochotę
na więcej?

Zapraszamy!
 

Poznawaj co miesiąc nowe polskie
wina:

 
DEGUSTACJE ONLINE 

I  STACJONARNE
 

Zobacz, dokąd wybieramy się w
najbliższym czasie:

 
WYCIECZKI DO POLSKICH

WINNIC
 

Podziel się ciekawostkami i opiniami
o polskim winie:

 
GRUPA MINISTERSTWA

POLSKIEGO WINA NA FB
 

Do zobaczenia!

w ramach którego prowadzimy
grupę na Facebooku o polskim
winie, organizujemy regularne
degustacje (stacjonarne i online),
zabieramy naszych Gości na
wycieczki do winnic, a także
prowadzimy bloga.

Mamy nadzieję, że przygotowany
przez nas ebook rozbudził Twoje
zainteresowanie polskim winem.
Zostań z nami dłużej i odkrywajmy
polskie wino i winnice razem!

Kiedy zorientowaliśmy się, że temat
polskiego wina pochłania nas coraz
bardziej, uruchomiliśmy projekt

https://www.facebook.com/groups/ministerstwopolskiegowina/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://eatpolska.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
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https://eatpolska.com/pl/wycieczki/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
https://www.facebook.com/groups/ministerstwopolskiegowina/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=winnosci
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