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Dowiedz siê wiêcej, a wiêcej zrozumiesz!
Tajemnice wytrawnego smaku
Wino. Fascynuj¹cy napój, opiewany przez poetów w setkach wierszy.
Jest nieskoñczonym Ÿród³em rozkoszy zarówno dla znawców, jak i amatorów-entuzjastów,
podawanym równie chêtnie na wyrafinowanych przyjêciach i niezobowi¹zuj¹cych
spotkaniach towarzyskich. Jeœli intryguje Ciê nieprzebrany œwiat smaków tych bia³ych,
ró¿owych i czerwonych trunków, jeœli chcesz pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na ich temat,
a potem czerpaæ wiêksz¹ przyjemnoœæ z ich smakowania — zapraszamy do lektury!
Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz podstawowe gatunki wina, sposoby jego degustowania
i rodzaje winogron. Nauczysz siê radziæ sobie ze snobistycznymi sprzedawcami, kartami
win w restauracji oraz otwieraniem butelek. Czeka Ciê te¿ niezapomniana podró¿ po
najwa¿niejszych winiarskich regionach Europy, a tak¿e wyprawa do Australii, Nowej
Zelandii, Chile, Argentyny, Republiki Po³udniowej Afryki i USA. Poznasz te¿ szczegó³owo
egzotyczne oblicze wina, w tym jego fascynuj¹ce odmiany, takie jak szampan, sherry,
porto, sauternes i wiele innych. Nie brak tu równie¿ informacji o tym, jak opisywaæ
i oceniaæ wino oraz w jaki sposób dobieraæ odpowiedni napój do konkretnych potraw.
• Naucz siê rozpoznawaæ odmiany winogron i rodzaje wina.
• Dowiedz siê, jak czytaæ karty win i etykiety na butelkach.
• Poznaj sposoby ubijania dobrego interesu przy kupowaniu win.
• SprawdŸ, jak wybraæ wina odpowiadaj¹ce Twojemu podniebieniu.
• Wiedz, jak wybieraæ, sk³adowaæ, otwieraæ, nalewaæ i smakowaæ wino.
Ponadto znajdziesz tu dwa dekalogi: obna¿amy 10 mitów o winie i odpowiadamy
na 10 popularnych pytañ na jego temat
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Rozdzia 4

Nazwy win i kod etykiety
W tym rozdziale:
 Sztuczki pomagajce odczytywa etykiety.
 Tajemny kult terroiru.
 Prawdziwe znaczenie takich terminów, jak reserve i estate-bottled.
 AOC, DOC, DO, QbA, QWSPR i inne dziwne oznaczenia.

B

ardzo czsto bywamy w rónych sklepach — i to nie tylko po to,
aby kupowa co do obiadu, ale take, by obserwowa pojawianie si
nowych gatunków win. Musimy przyzna, e nigdy wczeniej nie widzielimy
tak duej iloci nowych gatunków tego trunku! Mniej wicej od 2003 roku wydaje
si nam, e kadego tygodnia napotykamy nowe, nieznane nam jeszcze etykiety.
Wybór jest olbrzymi lub cakowicie paraliujcy — w zalenoci od tego, jak na
to spojrzymy. Jedynym sposobem na podjcie skutecznej decyzji w obliczu
ogromu rodzajów dostpnych win jest zdobycie umiejtnoci odczytywania
informacji zawartych na butelkach. Nie jest to rzecz trudna, poniewa istniej
specjalne przepisy, które mówi, co moe, a co nie moe si znale  na etykiecie
wina. Jeeli opanujesz t wiedz, bdziesz w stanie sprawnie wybiera konkretne
gatunki trunków sporód tysicy oferowanych przez dzisiejszy rynek.

Zasady gry w etykietowanie
Na etykietach win widnieje wiele rónych nazw. Najczciej moemy wród
nich znale :

9 Nazw odmiany winogron, z których wyprodukowano wino.
9 Nazw marki, któr tradycyjnie jest nazwa firmy lub osoby bdcej
producentem wina, ale w przypadku taszych trunków moe to by
nazwa cakowicie dowolna.
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9 Czasami pojawia si tam równie specjalna, chwytliwa nazwa wina
(nazwa osobista).

9 Oznaczenie miejsca lub miejsc hodowli winogron (nazwa regionu
winiarskiego, a czasami te konkretnej winnicy).

Na etykiecie wystpuje te rocznik, czyli rok zbioru winogron, z których
wyprodukowano dane wino, stanowicy wan cz tosamoci trunku.
Moemy te znale  takie okrelenia, jak na przykad reserve —mog one
posiada bardzo cise znaczenie lub by okreleniami fikcyjnymi, zalenie
od miejsca pochodzenia wina.

To nazwa szczepu czy miejsca?
Wikszo win, które znajdziesz w sklepie czy restauracji, bdzie nosi nazw
albo odmiany winogron, albo miejsca ich hodowli. Takie dane, wraz z informacj
o producencie, s skrócon nazw powszechnie stosowan w rozmowach o winie.
Na przykad nazwa Robert Mondavi Cabernet Sauvignon oznacza, e mamy
do czynienia z winem pochodzcym z winiarni Roberta Mondavi i wykonanego
z winogron Cabernet Sauvignon. Fontodi Chianti Classico jest winem
wyprodukowanym w winiarni Fontodi, znajdujcej si w rejonie Chianti Classico.
W niektórych nazwach by rozpoznasz nazwy odmian winogron (patrz
rozdzia 3.) lub miejsc — nawet jeli nie posiadasz specjalnej wiedzy na ten
temat. Kiedy jednak trafisz na nieznan nazw, nie panikuj. Informacje na jej
temat mona bowiem atwo zdoby (na przykad w rozdziaach od 9. do 15.).

Dzie dobry, nazywam si Chardonnay
Wino odmianowe nosi nazw gównej bd jedynej odmiany winogron, która
zostaa uyta do jego produkcji.
W kadym kraju (lub niektórych stanach USA) istniej specjalne prawa okrelajce
minimalny udzia odmiany winogron, który jest wymagany do nadania napojowi
nazwy teje odmiany. Ma to due znaczenie dla reklamy produktu.
Wedug prawa federalnego USA wino musi skada si w co najmniej 75%
z jednej odmiany winogron (czyli kalifornijski Chardonnay moe zawiera
co najwyej 25% soku z innych odmian), by mogo nosi jej nazw. W Oregonie
próg ten wynosi 90% (tylko w przypadku Caberneta równa si on 75%).
W Australii oraz krajach czonkowskich Unii Europejskiej trunek musi si
skada przynajmniej w 85% z jednej odmiany owoców.

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety
Niektóre wina odmianowe produkowane s wycznie z odmiany, której nazwa
widnieje na etykiecie. aden przepis temu nie przeszkadza.
W wikszoci przypadków na etykiecie nie znajduje si adna informacja
dotyczca zawartoci innych typów winogron. Wiadomo jedynie, e musi ono
zawiera co najmniej minimaln wymagan prawem ilo odmiany owoców,
których nazwa znajduje si na etykiecie.
Co ciekawe, w przypadku amerykaskich win produkowanych z dwóch odmian
winogron oprócz nazw owoców (na przykad Sémillon-Chardonnay) na etykiecie
musi si znale  równie informacja o procentowym udziale obu odmian, za
wartoci te musz razem stanowi 100%. To si nazywa rzetelna informacja!

Po co nazywa wino nazw odmiany winogron?
Winogrona to surowiec do produkcji wina. Poza cechami przejtymi z beczek
dbowych (pewne smaki i aromaty oraz garbniki) lub procesów produkcyjnych
(opisanych w rozdziale 5.) smak wina zaley od uytego soku winogronowego.
Dlatego nadawanie mu nazwy odmiany owoców jest bardzo logiczne.
Takie nazewnictwo odpowiada te dobrze poinformowanym konsumentom.
Posiadanie informacji o rodzaju uytych winogron przypomina wiedz o tym,
jaka oliwa bya podstaw sosu w saatce, o iloci tuszczów nienasyconych
w chlebie, a take o tym, ile tuszczu znajduje si w male.
Wikszo win kalifornijskich (oraz innych amerykaskich) nosi nazwy
odmianowe. W Australii, RPA i Ameryce Poudniowej jest podobnie, z tym e
uywa si tam nazw gównej odmiany uytych winogron. Nawet niektóre kraje,
w których nazwy nie s wizane z odmianami (na przykad Francja), wykorzystuj
ten typ nazewnictwa, zwaszcza jeeli dane wino ma by eksportowane do USA.

Waluta odmianowa
Niektórzy mionicy wina uwaaj, e wino odmianowe jest w jaki sposób
lepsze od wina nieodmianowego. W rzeczywistoci jednak fakt bycia winem
odmianowym w aden sposób nie wpywa na jako.

Dzie dobry, nazywam si Bordeaux
W odrónieniu od win amerykaskich wikszo trunków europejskich nosi
nazw regionu, w którym rosy owoce uyte do jego produkcji. Wiele takich
trunków moe pochodzi z tych samych odmian, co wina amerykaskie
(na przykad Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc etc.), jednak
informacja o tym nie znajduje si na etykiecie. Zamiast niej znajdziemy tam
takie okrelenia, jak Bourgogne, Bordeaux, Sancerre i inne. Wszystkie te nazwy
okrelaj miejsce, z którego pochodzi wino.

69

70

Cz I: Zapoznajmy si z winem

Najpopularniejsze nazwy miejsc
Beaujolais

Chianti

Rioja

Bordeaux

Côtes du Rhône

Sancerre

Burgundia (Bourgogne)

Mosel

Sauternes

Chablis

Porto

Sherry

Szampania (Champagne)

Pouilly-Fuisséô

Soave

Châteauneuf-du-Pape

Rheingau, Rheinhessen

Valpolicella

Czy ma to na celu wprowadzenie zamieszania w gowach ludzi anglojzycznych,
którzy spali na lekcjach geografii?
Au contraire! Europejski system nazewnictwa powsta po to, by przekazywa
wicej informacji na temat wina. Takie nazewnictwo znacznie lepiej wyjania,
co znajduje si w butelce, ni system odmianowy, ale aby móc z niego skorzysta,
naley zdoby nieco informacji na temat poszczególnych rejonów (cz z nich
znajdziesz w rozdziaach od 9. do 15.).

Dlaczego nazwy miejsca?
Winogrona musz gdzie rosn. W zalenoci od gleby, nasonecznienia, iloci
opadów, nachylenia stoku i innych cech, którymi charakteryzuje si kade gdzie,
winogrona bd odznaczay si innymi cechami. Rónice midzy owocami
przekadaj si na rónice pomidzy winami. Z tego powodu kady napój oddaje
charakter miejsca, w którym rosy winogrona, z których go wyprodukowano.
W Europie hodowcy winoroli i producenci win przez stulecia studiowali
wpyw poszczególnych czynników na jako owoców. Udao im si opracowa
dobre kombinacje miejsc z odmianami winogron, po czym zebra je w zbiór
nieformalnych przepisów. Dlatego te nazwa miejsce uprawy w Europie
automatycznie okrela take odmian winogron hodowanych w tym miejscu.
Na etykiecie nie podaje si jednak jej nazwy, przez co znów nasuwa si pytanie,
czy jest to jaki zowrogi plan, który ma uniemoliwi ludziom spoza Europy
zrozumienie procesu produkcji wina.

Rzdy terroiru
Terroir (czyt. teruar) jest francuskim sowem, które nie ma odpowiednika w jzyku
polskim, wic jego uywanie nie ma nic wspólnego ze snobowaniem si.
Sowo to ciko jest wyjani, gdy oznacza ono pewn ide, któr kady definiuje
tak szeroko lub tak wsko, jak jest mu to w danej chwili potrzebne.

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety

Odszyfrowywanie europejskiego kodu miejsc
Nazwa wina

Kraj

Odmiany winogron

Beaujolais

Francja

Gamay

Bordeaux (czerwone)

Francja

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc i inne*

Bordeaux (biae)

Francja

Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle*

Burgundia (czerwone)

Francja

Pinot Noir

Burgundia (biae)

Francja

Chardonnay

Chablis

Francja

Chardonnay

Szampania (Champagne)

Francja

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier*

Châteauneuf-du-Pape

Francja

Grenache, Mourvendre, Syrah i inne*

Chianti

Wochy

Sangiovese, Canaiolo i inne*

Côtes du Rhône

Francja

Grenache, Mourvendre, Carignan i inne*

Porto

Portugalia Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca,
Tinta Roriz, Tinto Cão i inne*

Pouilly-Fuissé, Macon, Saint Veran Francja

Chardonnay

Rioja (czerwone)

Hiszpania Tempranillo, Grenache i inne*

Sancerre, Pouilly-Fumé

Francja

Sauvignon Blanc

Sauternes

Francja

Sémillon, Sauvignon Blanc

Sherry

Hiszpania Palomino

Soave

Wochy

Garganea i inne*

Valpolicella

Wochy

Corvina, Molinara, Rondinella*

* wina, które powstaj z kilku odmian winogron

Wywodzi si ono z francuskiego wyrazu terre, oznaczajcego gleb. Dlatego
te ludzie czsto definiuj j po prostu jako ziemi („nasza polska ziemia jest
tak samo dobra, jak ziemia francuska”).
Terroir jest w rzeczywistoci terminem znacznie bardziej zoonym; obejmuje
swoim znaczeniem duo wicej ni tylko gleb. Terroir stanowi kombinacj
niezmiennych warunków naturalnych, takich jak górna warstwa gleby, podoe,
klimat (nasonecznienie, opady, wiatry itp.), nachylenie zbocza i wysoko,
na jakiej pooona jest winnica. Prawdopodobnie na caym wiecie nie ma dwóch
winnic, które cechowayby si identycznym zestawem powyszych cech,
co oznacza, e terroir naley rozumie jako unikaln charakterystyk danej winnicy.
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Idea terroiru ley u podstaw europejskiej zasady, która mówi, e wino naley
nazywa od miejsca jego pochodzenia (jak wida, wcale nie zboczylimy
z poprzedniego tematu). Wyglda ona nastpujco: poniewa rejon powizany
jest z konkretnymi odmianami winogron (ze wzgldu na wspomniane wyej
przepisy), za miejsce wpywa na charakter owoców, najlepszym sposobem
okrelenia wina jest podanie nazwy miejsca, w którym zostao wytworzone.
Nie jest to zatem aden spisek, a wynik cakowicie innego sposobu postrzegania
pewnych rzeczy.

Nazwy miejsc na etykietach win ameryka skich
Co prawda pomys na informowanie o miejscu dojrzewania winogron wywodzi
si z Francji, ale ani ten, ani aden inny kraj w Europie nie ma na niego monopolu.
Etykiety win z krajów lecych poza Europ te mog wskazywa, skd pochodzi
dany trunek — zwykle dziki podaniu konkretnej nazwy rejonu. Pomidzy
systemem europejskim i systemami nieeuropejskimi s jednak pewne rónice.
Po pierwsze, w przypadku etykiet win amerykaskich (lub australijskich,
chilijskich bd poudniowoafrykaskich) znalezienie nazwy miejsca moe
nie by takie proste. Nie jest to zwykle najbardziej rzucajce si w oczy sowo
na etykiecie (jak w przypadku wikszoci win europejskich), gdy ten honor
przypada zwykle nazwie odmiany winogron.
Po drugie, nazwy miejsc w USA s mniej znane od rejonów europejskich.
Owszem, kiedy widzisz etykiet z napisem Napa Valley (dolina Napa), by
moe wiesz, gdzie to jest, zdarzyo Ci si odwiedzi to miejsce, je wietne
obiady w Mustards, a moe nawet planujesz spdzi reszt ycia w jednym
z domów na szczycie wzgórza górujcego nad szlakiem Silverado, przez co
sowo „Napa” naprawd znaczy dla Ciebie wiele. Jednake pod wzgldem
prawnym taki napis na etykiecie oznacza, e wino skada si w co najmniej
85% z winogron hodowanych w tym (do sporym) rejonie. Nie precyzuje
to konkretnego rodzaju winogron, jak w przypadku win europejskich (naley
si zatem cieszy, e na butelce wyra nie podaje si nazw gównej odmiany).
Nazwy trunków spoza Europy na ogó jedynie ocieraj si o koncepcj terroiru.
Prawd mówic, pojcie rejonu jest w ich przypadku niezwykle szerokie.
Moemy tylko umiecha si na myl o tym, jak europejscy producenci reaguj
na tego typu okrelenia, na przykad widzc etykiet, która mówi, e dane wino
pochodzi z „Kalifornii”. ( wietnie, wynika z tego, e winogrona rosy gdzie na obszarze
o 30% wikszym ni caa powierzchnia Woch. Có za precyzja!). W samych Woszech
istnieje za ponad trzysta wydzielonych rejonów winiarskich.
Kiedy etykieta mówi, e wino pochodzi z Kalifornii, w zasadzie nie wiadomo nic
na temat warunków, w jakich rosy winogrona. Jest to bowiem rozlegy stan, wic
owoce mogy pochodzi z wielu rónych jego rejonów. To samo dotyczy win

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety
australijskich, które pochodz na przykad z „poudniowo-wschodniej Australii”,
czyli rejonu jedynie odrobin wikszego od Francji i Hiszpanii razem wzitych.

Inne sposoby nazywania win
Od czasu do czasu mona spotka te wino, które nosi nazw niebdc nazw
odmiany winogron ani miejsca produkcji. Wina takie dziel si na trzy kategorie:
wina markowe, wina o nazwie wasnej i wina generyczne.

Wina markowe
Wikszo win posiada nazw markow. Nale do nich trunki noszce nazw
odmiany winogron, jak Cakebread (nazwa markowa) Sauvignon Blanc (odmiana),
a take nazywane od rejonu produkcji, jak Masi (nazwa markowa) Valpolicella
(rejon). Takie nazwy s na ogó jednoczenie nazwami wytwórni danego wina.
Poniewa wikszo wytwórni produkuje co najmniej kilka rodzajów win,
sama nazwa markowa zwykle nie wystarcza do zidentyfikowania konkretnego
gatunku napoju.
Czasami jednak zdarza si, e trunek wystpuje wycznie pod swoj nazw
markow. Na przykad wino Salamander ma na etykiecie napis czerwone wino
francuskie, nie zawiera jednak adnych innych informacji na temat swojej
charakterystyki.
Wina, które posiadaj na etykiecie wycznie nazw markow (bez informacji
o zastosowanej odmianie winogron czy miejscu pochodzenia — poza krajem
produkcji), s zwykle najtaszymi i najprostszymi rodzajami trunków, jakie
mona znale  w sklepach. Jeeli wino takie pochodzi z kraju czonkowskiego
Unii Europejskiej, nie bdzie miao nawet zaznaczonego rocznika (czyli oznaczenia
roku winobrania), poniewa prawo UE nie pozwala umieszcza takiej informacji
na etykietach tego rodzaju napojów.

Wikszy ni bochenek chleba
Kiedy podróujemy po innych krajach, czsto zauwaamy, e ludzie róni si sposobem pojmowania przestrzeni oraz odlegoci. Jeeli usyszysz,
e pewna restauracja znajduje si „kawaek dalej”,
równie dobrze moe to oznacza trzy przecznice
i pi kilometrów.

Nazwy miejsc hodowli winogron s nie mniej problematyczne. Niektóre miejsca licz bowiem kilka
hektarów, inne maj ponad dwiecie pidziesit
kilometrów kwadratowych, cz jest wielkoci
województwa. Pewne sowa uywane w nazwie
rejonu mog zasugerowa ich przyblion wielko.
S to (w kolejnoci malejcej): kraj (country), region (region), województwo (district), okrg (subdistrict), gmina (commune), winnica (vineyard).
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Nazwy winogron na etykietach europejskich win
Chocia wikszo win europejskich nosi nazw
swojego miejsca pochodzenia, na ich etykietach
pojawiaj si te nazwy odmian owoców. Na
przykad oficjalna nazwa wina woskiego moe
skada si z nazwy miejsca i odmiany owoców,
na przykad Barbara d’Alba, co oznacza Barbara
(odmiana) z Alby (miejsce).

moe by oznaczone take jako Chardonnay (odmiana), poniewa nie wszyscy wiedz, e kady
trunek z Bourgogne robiony jest wycznie z odmiany Chardonnay. Na etykietach win niemieckich
na ogó znajduj si zarówno nazwy winogron,
jak i oficjalne okrelenie miejsca ich pochodzenia.

Jeeli jednak etykieta zawiera nazw odmiany
We Francji niektórzy producenci wiadomie winogron, najwaniejsz informacj z punktu wiumieszczaj na etykiecie nazwy winogron, nawet dzenia producentów nadal pozostaje miejsce ich
jeeli informacja ta wynika wprost z nazwy wina. pochodzenia.
Na przykad biae wino z Bourgogne (miejsce)

Wina o nazwie wasnej
Dzi na butelkach mona znale  naprawd interesujce nazwy: Tapestry,
Conundrum, Insignia, Isosceles, Mythology, Trilogy czy Monsignore.
Czy produkt, który kryje si za t nazw, suy do picia, jazdy, a moe
do perfumowania?
Nazwy tego typu s nazwami wasnymi (czsto bdcymi zastrzeonymi znakami
handlowymi), wymylanymi przez producentów na potrzeby specjalnych
trunków. Wina amerykaskie tego typu s zwykle tworzone przez czenie kilku
rodzajów winogron, nie mog wic one nosi nazwy adnej z uytych odmian
(pamitasz przepis o 75% objtoci?). W przypadku Unii Europejskiej wiele
takich win nie zostao zaakceptowanych jako trunki typowe dla regionu, przez
co niemoliwe byo uycie take nazwy miejsca pochodzenia.
Chocia nazwa markowa moe odnosi si do kilku rónych win, nazwa wasna
zwykle jest charakterystyczna dla jednego, konkretnego gatunku. Marka
wytwórni Fetzer z Kalifornii widnieje na winach Zinfadel, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay i innych trunkach. Napis Louis Jandot mona znale  na napojach
Beaujolais, Pouilly-Fuissé, Mâcon-Villages i innych. Nazwa wasna Luce
znajduje si jednak wycznie na jednym, konkretnym gatunku wina.
Wina sprzedawane pod nazw wasn produkuje si zwykle w maych ilociach,
przy czym s one dosy drogie (kosztuj od szedziesiciu do stu pidziesiciu
zotych za butelk) i odznaczaj si wysok jakoci.

Wina generyczne
Nazwa „generyczna” znajduje si w uyciu tak dugo, e staa si wyraeniem
potocznym — z czasem przestano czy j z konkretn mark producenta (czego
obawiaj si waciciele takich znaków handlowych, jak Xerox, Jeep czy Pampers).

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety
Burgund, Chianti, Chablis, szampan, reskie, sherry, porto czy Sauterne
s nazwami, które teoretycznie powinny by uywane wycznie dla win
produkowanych w cile okrelonych rejonach. Po latach negocjacji
z wadzami UE rzd USA ustali, e nazwy takie nie bd uywane przez
amerykaskich producentów win. Jednake kady trunek, który by produkowany
pod tak nazw przed marcem 2006 roku, moe t nazw zachowa. Dlatego
te w miar upywu czasu nazwy generyczne stan si mniej powszechne.

Awers i rewers etykiety wina
Wiele butelek wina posiada dwie etykiety. Przednia zawiera nazw trunku
— to ona przyciga Twój wzrok, gdy patrzysz na póki w sklepie; tylna zawiera
nieco wicej informacji. Mog to by pomocne rady w rodzaju „to wino jest
wymienite z jedzeniem”, a take niewtpliwie uyteczne wiadomoci, jak
na przykad: „ogólna kwasowo tego wina wynosi 6,02, za jego pH to 3,34”.
Jeeli nieobce jest Ci mylenie krytycznie, w Twojej gowie na pewno pojawio
si pytanie: „Skd mam wiedzie, gdzie znajduje si przód, a gdzie ty okrgej
butelki”?
Wadze USA najwyra niej nie przemylay jeszcze tego problemu. Prawo
(tak w USA, jak i innych krajach) wymaga, aby na przednich etykietach
wszystkich gatunków win pojawiay si pewne podstawowe informacje, takie
jak zawarto alkoholu, rodzaj trunku (na ogó czerwone wino stoowe lub biae
wino stoowe) oraz kraj pochodzenia, nie definiuje jednak ono, czym jest przednia
etykieta. Dlatego te producenci czasami umieszczaj wszystkie te informacje
na mniejszej z etykiet, nazywajc j przedni, a nastpnie z drugiej strony
umieszczaj du, krzykliw etykiet, zawierajc niewiele wicej ni sam
nazw wina. Jak sdzisz, któr stron do przodu butelka bdzie staa na póce?
To chyba nie ma dla nas specjalnego znaczenia. Wolimy patrze na kolorowe
etykiety ni na takie, które nie zawieraj nic poza nudnymi wartociami.
Nie jestemy te tak leniwi, by nie odwróci butelki i nie zdoby potrzebnych
nam informacji. Poza tym cieszy nas fakt, e producenci oraz importerzy wina,
którzy musz liczy si ze zdaniem wadz (precyzujcych kade sowo i rysunek
na etykiecie), znale li ma furtk pozwalajc im odegra si na prawodawcach.

Sekwencja obowizkowa
Rzd federalny USA nakazuje, aby na etykietach wszystkich win sprzedawanych
w USA znajdoway si okrelone informacje, które potocznie okrela si mianem
obowizkowych. S to:
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9 nazwa marki,
9 okrelenie typu wina (stoowe, deserowe czy musujce),
9 procentowa zawarto alkoholu (o ile nie jest ona oczywista, na przykad

okrelenie „wino stoowe” oznacza, e zawarto alkoholu nie przekracza
w nim 14%, patrz rozdzia 1.),

9 nazwa i pooenie wytwórni butelkujcej wino,
9 pojemno butelki (wyraona w mililitrach; standardowa butelka wina
zawiera 750 ml),

9 zdanie zawiera siarczyny (z bardzo, bardzo nielicznymi wyjtkami),
9 ostrzeenie wadz (którego nie bdziemy zaszczyca przytaczaniem w tej
ksice; zawsze moesz sprawdzi je osobicie).

Na rysunku 4.1 znajdziesz typowe umiejscowienie informacji na etykiecie.

Rysunek 4.1.
Etykieta
ameryka skiego
wina
odmianowego
© Akira Chiwaki

Wina wyprodukowane poza USA, lecz sprzedawane na ich terenie, musz
nosi okrelenie imported (importowane), a take nazw i adres importera.
To samo dotyczy trunków sprowadzanych do Polski z zagranicy.

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety

Czy na sali jest prawdziwy producent?
Cho zarówno ameryka skie, jak i europejskie
prawo wymaga, by na etykietach znajdoway si
nazwa i adres firmy butelkujcej wino, informacje te nie zawsze oznaczaj producenta trunku.

dukowane przez) oznaczaj nazw firmy, w której
dokonano fermentacji co najmniej 75% wina (czyli
okrelaj prawdziwego producenta). Sowa cellared (leakowane) czy vinted by (starzone) oznaczaj, e w danej firmie wino jedynie leakowao
Sporód wielu rónych wyrae , jakich uywa si
lub byo poddane innym procesom w trakcie
w celu identyfikowania firmy butelkujcej, jedynie
przechowywania.
sformuowania produced by czy made by (wypro-

Prawo Kanadyjskie jest podobne. Wymaga ono, by na etykiecie znajdowaa si
nazwa wasna produktu (czyli: wino), objto, zawarto alkoholu, nazwa i adres
producenta, kraj pochodzenia wina oraz rozmiar pojemnika. Wiele z tych
informacji musi by podanych w jzyku angielskim i francuskim.

Wymogi europejskie
Niektóre z obowizkowych informacji podawanych na etykietach w Kanadzie
i USA musz si znale  równie na winach europejskich. Ponadto wadze
Unii Europejskiej wymagaj podawania pewnych dodatkowych danych, które
dotycz win produkowanych w krajach czonkowskich.
Najwaniejsz z tych dodatkowych informacji jest tak zwana sygnatura
jakoci, która w rzeczywistoci oznacza miejsce w hierarchii europejskich
rejonów winiarskich. Skrótowo rzecz ujmujc, na etykiecie kadego wina
wyprodukowanego w UE musi znajdowa si jedno z poniszych okrele:

9 zarejestrowana nazwa miejsca wraz z oficjalnym powiadczeniem rejestracji
(niej przedstawiamy ich szczegóow list),

9 zdanie mówice, e trunek jest winem stoowym, majcym niszy status
od win noszcych nazw zarejestrowanego miejsca.

W przypadku win amerykaskich okrelenie wino stoowe odnosi si do wszystkich
tego typu trunków, które zawieraj najwyej 14% alkoholu i nie s winami
musujcymi. Termin ten oznacza zatem zupenie co innego ni w Europie.

Apelacja pochodzenia
Zarejestrowane miejsce nosi nazw apelacji pochodzenia. W rzeczywistoci kade
europejskie miejsce pochodzenia okrela znacznie wicej ni sam region,
w którym wyhodowano winogrona. Kade miejsce wie si bowiem cile
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z konkretnymi odmianami winogron, metodami hodowli oraz sposobami
produkcji. Dlatego te kada apelacja jest nie tylko czci nazwy wina, ale
take wskazówk dotyczc jego charakteru.
Europejskie wina okrelane przez nazw miejsca pochodzenia nale do kategorii
QWPSR (Wina jakociowe wyprodukowane w konkretnym regionie). Ponisze
zdania (znajdujce si na etykietach) powiadczaj, e dane wino naley
do QWPSR, a wic jego nazwa jest jednoczenie zarejestrowan naw rejonu
winiarskiego.

9 Francja: Appellation Contrôlée lub Appelation d’Origine Contrôlée (AC lub

AOC), czyli regulowana nazwa miejsca pochodzenia lub nazwa miejsca objta
prawem. Ponadto wina o nieco niszym statusie mog by oznaczone
jako AO VDQS — Appelation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieure,
czyli nazwa miejsca pochodzenia, wydzielone wino najwyszej jakoci.

9 Wochy: Denominazione di Origine Controllata (DOC), czyli regulowana

nazwa miejsca pochodzenia, czy te, w przypadku win o jeszcze wyszym
statusie: Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), czyli
regulowana i gwarantowana nazwa miejsca pochodzenia.

9 Hiszpania: Dénominación de Origen (DO) czyli nazwa miejsca pochodzenia oraz

Dénominación de Origen Calificada (DOC) czyli kwalifikowana nazwa miejsca
pochodzenia (oznacza to wina o najwyszym statusie, które s produkowane
wycznie w rejonach Rioja i Priorat).

9 Portugalia: Denominaç o de Origem (DO) czyli nazwa miejsca pochodzenia.
9 Niemcy: Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA), co oznacza wino

jakociowe z okrelonego rejonu lub, w przypadku najlepszych win, Qualitätswein
mit Prädikat (QmP), co tumaczy si jako wino jakociowe o specjalnych
waciwociach. O skomplikowanym systemie apelacji w Niemczech
moesz przeczyta w rozdziale 11.).

Europejskie wina stoowe, czyli wina nieposiadajce konkretnej apelacji
pochodzenia, okrelane s w kadym kraju jednym z dwóch okrele. Pierwsze
z nich odnosi si do napojów o znanym miejscu pochodzenia (w przypadku
Woch s to dwa okrelenia), drugie — do trunków, które pochodz
z niesprecyzowanych rejonów na terenie caego kraju. Okrelenia te brzmi
nastpujco:

9 Francja: Vin de pays (wino regionalne), po którym nastpuje nazwa
rejonu; vin de table.

9 Wochy: Indicazione Gegrafica Tipica (IGT, typowe wskazanie geograficzne)
oraz nazwa danego rejonu lub vino da tavola (wino stoowe), po którym
wystpuje nazwa rejonu; vino da tavola.

9 Hiszpania: Vino de la tierra (wino regionalne) wraz nazw rejonu; vino
de mesa.

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety

9 Portugalia: Vinho Regional (wino regionalne) i nazwa stosownego regionu;
vinho de mesa.

9 Niemcy: Landwein (wino regionalne) wraz z nazw regionu; Deutscher
Tafelwein.

W tabeli 4.1. przedstawiono zebrane oznaczenia poszczególnych kategorii win.
Tabela 4.1. Zebrane oznaczenia win europejskich
Kraj

Oznaczenia
QWSPR

Oznaczenie win stoowych
ze wskazaniem geograficznym

Oznaczenie win stoowych
bez wskazania geograficznego

Francja

AOC

Vin de pays

Vin de table

IGT, Vino da tavola (z nazw rejonu)

Vino da tavola

Vino de la tierra

Vino de mesa

VDQS
Wochy

DOGC
DOC

Hiszpania

DOC
DO

Portugalia

DO

Vinho regional

Vinho de mesa

Niemcy

QmP

Landwein

Deutscher Tafelwein

QbA

Na rysunku 4.2. znajduje si etykieta wina europejskiego
W USA rejon winiarski okrelany jest mianem American Viticultural Area, lecz
wyraenie to nie pojawia si na etykietach wina (patrz rysunek 4.1). To samo
tyczy si win australijskich i poudniowoafrykaskich.

Opcjonalne terminy z etykiet
Poza obowizkowymi informacjami, których wymagaj wadze, na etykiecie
mog pojawia si dowolne wyraenia. Nie musz one posiada znaczenia,
które ma wmówi klientowi, e wanie kupuje wyjtkowy produkt, mog to
równie dobrze by informacje naprawd pomagajce zrozumie, co tak
naprawd znajduje si w butelce. Czasami te same sowa nale do obu
kategorii naraz, w zalenoci od rodzaju etykiety czy miejsca pochodzenia
wina. Ta rozbieno wynika z faktu, e pewne sowa s w jednych krajach
terminami regulowanymi prawem, podczas gdy w innych nie przykada si
do nich wagi.
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Rysunek 4.2.
Etykieta
europejskiego
wina
przeznaczonego
na rynek
ameryka ski
© Akira Chiwaki

Rocznik
Sowo rocznik i data roczna (lub samo oznaczenie roku) to najpopularniejszy
rodzaj informacji opcjonalnej, która jest umieszczana na etykietach wina (patrz
rysunek 4.2). Czasami rocznik pojawia si na etykiecie w postaci samego
oznaczenia roku, a niekiedy na maej naklejce umieszczanej nad etykiet przedni.
Rocznik oznacza po prostu rok zbioru winogron, które posuyy do
wyprodukowania danego wina. W zalenoci od przepisów panujcych w danym
kraju zawarto takich owoców w trunku musi wynosi od 75% do 100%, aby
napój mona byo nazwa mianem rocznikowego (wina nierocznikowe
powstaj poprzez mieszanie trunków produkowanych w rónych latach).
W powszechnej opinii panuje pogld, e wino rocznikowe jest w jaki sposób
lepsze od pozostaych. W rzeczywistoci jednak nie ma adnego zwizku midzy
jakoci trunku a faktem pochodzenia z jednego rocznika.
Ogólnie rzecz biorc, wpyw rocznika, a wic to, czy winogrona skorzystay,
czy te straciy na warunkach pogodowych wystpujcych w danym roku,
ma znaczenie wycznie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy kupujesz
wina najwyszej jakoci, po drugie, gdy trunki produkowane s w rejonach,
w których wystpuj znaczne wahania klimatu (jak na przykad spora cz
europejskich rejonów winiarskich).

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety

Europejska hierarchia win
Cho kade z pa stw czonkowskich posiada 9 Wina stoowe: pozostae wina produkowane
wasne przepisy dotyczce nazewnictwa win,
na terenie UE. Kategoria ta dzieli si na dwie
wszystkie te prawa musz by zgodne z ogólnymi
podkategorie. Do pierwszej nale wina stoprzepisami UE. Prawodawstwo precyzuje dwa
owe zwizane z konkretnymi rejonami geopoziomy, którym odpowiada musi kade z win
graficznymi, takie jak francuskie vin de pays,
produkowanych na terenie Unii.
hiszpa skie vino de la tierra. Drug stanowi
wina, które nie s zwizane z adnym konkret9 Wina jakociowe: posiadaj oficjaln apelanym regionem, nie musz one posiada na etycj pochodzenia (kade prawo dotyczce apelakiecie oznacze odmian winogron lub rocznika.
cji precyzuje obszar, rodzaj winogron, metody
Pozostae
wina produkowane w UE nale do trzehodowlane, techniki fermentacji i starzenia wina
ciej
kategorii:
etc.). W jzyku angielskim kategori t okrela si mianem QWPSR (Quality Wine Produ- 9 Wina: trunki produkowane poza terenem UE,
ced in Special Region), za w kilku innych jczyli na przykad w USA, Kanadzie czy Australii.
zykach skrót ten brzmi VQPRD. Do tej kategorii
Jeeli wino posiada wskazanie miejsca ponale wszystkie wina AOC, DOC, DO i QbA
chodzenia bardziej precyzyjne ni sam kraj,
(skróty objanione zostay powyej).
wówczas naley ono do jednej z powyszych
kategorii.

Reserve
Reserve jest jednym z naszych ulubionych pustych sów, które wystpuj na
etykietach win amerykaskich. Ma ono przekona klienta, e dane wino jest
w jaki sposób specjalne. Sztuczka ta jest do skuteczna, gdy sowo reserve
posiada bardzo konkretne znaczenie — wie si z pewnym prestiem, ale
wycznie w przypadku win z niektórych krajów.

9 W Hiszpanii i Woszech sowo reserve (lub lokalny odpowiednik) oznacza
wino, które dugo leakowao przed dopuszczeniem go do sprzeday.
Mamy zatem do czynienia z trunkiem wyszej jakoci, które opacao
si przechowywa duej. W Hiszpanii funkcjonuje kilka poziomów
takich oznacze, na przykad Gran Reserva.

9 We Francji sowo to nie ma konkretnego znaczenia; najczciej suy
do okrelenia win, które s w jaki sposób lepsze od standardowych
produktów danej winiarni.

W USA sowo reserve miao kiedy takie samo znaczenie, jak obecnie we
Woszech czy Hiszpanii (na przykad Beaulieu Vineyards Georges de Latour
Private Reserve, czyli najlepszy Cabernet produkowany w winnicach Beaulieu).
Dzi jednak mona trafi w sklepach na kalifornijskie wino, które zawiera na
etykiecie napis Proprietor’s Reserve, a kosztuje dwanacie zotych. Trunki te s
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nie tylko najtaszymi napojami tego producenta, ale te jednymi z najtaszych
produkowanych w USA. Inne wina nosz te okrelenia w rodzaju Special
Reserve, Vintage Reserve, Vinter’s Reserve czy Reserve Selection, które nie
maj jednak adnego konkretnego znaczenia.

Estate-bottled
Estate (posiado) to nieco bardziej wysublimowane okrelenie, za którym
kryje si gospodarstwo winiarskie, czyli poczenie winnicy z winiarni.
Termin estate-bottled (butelkowane na miejscu) oznacza, e wino zostao
wyprodukowane i zabutelkowane przez jedn firm. Innymi sowy, widzc
go na etykiecie, moesz mie pewno, e producent czuwa na caym procesem
produkcji trunku: od hodowli, przez fermentacj, a do jego zabutelkowania.
W wielu krajach producenci nie s faktycznymi wacicielami winnic, ale ciy
na nich obowizek kontrolowania hodowli owoców, których uywaj do
wyrobu napojów.
Wyraenie estate-bottled jest wane dla wszystkich, którzy sdz, e wino nie
moe by dobre, jeeli nie bdzie si przywizywao odpowiednio duej wagi
do jakoci winogron. Gdybymy sami wytwarzali trunek, chcielibymy mie
pewno, e mamy pen kontrol nad naszymi winnicami.
Nie chcemy przez to powiedzie, e kade dobre wino musi by produkowane
z hodowanych przez producenta winogron, poniewa na przykad winiarnia
Ravenswood wytwarza wietne wina z owoców kupowanych od niezalenych
hodowców. Z kolei niektórzy kalifornijscy hodowcy winogron, jak na przykad
rodzina Sangiacomo, podchodz do swoich upraw bardzo powanie, nie
produkuj oni jednak wina, lecz sprzedaj wszystkie zbiory rónym winiarniom.
W obu powyszych przypadkach wyprodukowane trunki nie mog posiada
oznaczenia estate-bottled.
Niektóre francuskie wina maj na etykiecie oznaczenia domaine-bottled lub
château-bottled (bd wyraenie mis en bouteille au château/au domaine). Oznacza
to dokadnie to samo, co estate-bottled, gdy francuskie sowa domaine i château
posiadaj to samo znaczenie, co angielskie estate.

Nazwa winnicy
Niektóre wina ze redniej i górnej póki (kosztujce od pidziesiciu zotych
wzwy) mog by oznaczane nazw konkretnej winnicy, w której dojrzeway
winogrona. Czasami zdarza si, e jeden producent wytwarza kilka rónych
trunków, które s rozrónialne wycznie ze wzgldu na nazwy winnic
widniejce na etykiecie. Kade z tych win — z racji rónic w terroirze
poszczególnych miejsc — bdzie inne. Nazwie winnicy moe towarzyszy
te samo sowo winnica (ang. vineyard).

Rozdzia 4: Nazwy win i kod etykiety
Wina woskie, które bardzo czsto produkowane s z winogron hodowanych
w pojedynczej winnicy, obok jej nazwy zawieraj na etykietach wyraenie
vigneto lub vigna. Czasami jednak nie maj takich oznacze. Umieszczanie
ich nie jest bowiem obowizkowe.

Inne dodatkowe sowa na etykietach
By moe odetchniesz z ulg, e wanie wyczerpalimy list wyrae, które
mog si pojawi na etykietach win.
Jednym z dodatkowych okrele spotykanych na etykietach francuskich moe
by Vieilles Vignes (czyt. wijej wi), co tumaczy si jako „stare winorole”.
Napis taki mona zauway na etykietach win kalifornijskich i australijskich.
Poniewa ze starych winoroli zbiera si bardzo mao winogron w porównaniu
z rolinami modymi, ich jako zwykle jest bardzo wysoka. Problem polega
na tym, e nie ma adnych przepisów, które regulowayby wykorzystywanie
tego okrelenia, wic kady moe si upiera, e jego winorole s stare.
Sowa superieuré (Francja) lub superiore (Wochy) stanowi cz nazwy AOC
lub DOC (patrz: „Sekwencja obowizkowa” we wczeniejszej czci tego
rozdziau). Oznaczaj one, e trunek posiada wysz zawarto alkoholu ni
typowe wino tego samego rodzaju. Nie naleaoby si jednak przejmowa
tym okreleniem.
Sowo Classico wystpuje na etykietach niektórych woskich win DOC i DOCG.
Oznacza ono, e winogrona, z których wykonano dany trunek, pochodz
z samego serca wymienionego rejonu.
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