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SZAMPAN: RELACJE

W ciepły sierpniowy wieczór importer Wine Avenue 
zorganizował degustację szampanów Drappier. Ta średniej 
wielkości firma od 200 lat znajduje się w rękach tej samej 
rodziny, i choć jest mniejsza od najbardziej znanych grandes 
maisons, to skalą produkcji przewyższa wielu niezależnych 
winiarzy. To także jedyny szerzej znany producent, który 
operuje w najbardziej południowej części Szampanii, zwanej 
Côte des Bar. Gdy w początkach XX wieku ustalano obszar 
uprawy winogron przeznaczonych na najlepsze wino musują-
ce świata, ta sąsiadująca z Burgundią strefa znalazła się poza 
granicami apelacji. Wywołało to zamieszki, w wyniku których 
Côte des Bar zostało ostatecznie do Szampanii przyłączone. 
Pomimo iż tutejsze gleby zbliżają się do tych, jakie występują 
w Chablis, tradycyjnie w regionie uprawia się przede wszyst-
kim pinot noir i z win opartych na tym szczepie słynie właśnie 
Drappier. Brut Nature zrobiony w całości z pinota odznaczał 
się mocną budową i ostrą kwasowością, nie tracąc przy tym 
równowagi. Niskie użycie siarki, kolejny charakterystyczny 
znak producenta, który jako pierwszy w Szampanii zabu-
telkował wino bez dodatku siarczynów, pozwoliło w pełni 
wybrzmieć nutom owocowym. Najbardziej rozpoznawalną 
marką Drappier jest Carte d’Or, wino oparte w przeważającej 
części na pinot noir, z niewielkim uzupełnieniem chardon-
nay i pinot meunier. Prym wiodą w nim czerwone owoce,  

a delikatny dosage czyni je pełniejszym od poprzednika. 
Z historią rodziny zapoznał nas przyjaciel domu, prowa-

dzący spotkanie Martin Mlodecki. Siedziba Drappierów od 
czasów napoleońskich znajduje się w miasteczku Durvil-
le, gdzie firma korzysta ze starych cysterskich piwnic.  
W czasach powojennych nieopodal swoją rezydencję miał 
Charles de Gaulle, który musujące wina z Durville uznał  
za najbardziej szampańskie z szampańskich. Na pamiątkę tego 
wydarzenia ulubione cuvée generała zyskało jego imię. Wino 
jest wojskowo bezpośrednie, choć elementem, który każe się 
zastanawiać nad gustem de Gaulle’a, jest wyraźna słodycz  
w końcówce. Tak czy owak, szampan Drappier wprowadził 
się ze swoim orędownikiem do Pałacu Elizejskiego, co wiele 
lat później usankcjonował Jacques Chirac, czyniąc go jednym  
z 15 oficjalnych szampanów Prezydenta Republiki. Zwień-
czeniem degustacji było rocznikowe Grande Sendrée 2008,  
w którym dopuszczono większy udział chardonnay, co dodało 
winu gładkości. Trzecia część wina bazowego dojrzewała  
w baryłkach, które przydały szampanowi szerokości i głębi. 
Wyjątkowy rocznik zapewnił natomiast świetną równowagę.

Wina Drappier mają mocną budowę i silny charakter,  
a przy tym wszystkim nie tracą radości, bez której nie ma 
szampana.

MACIEJ ŚWIETLIK

 Drappier 
siła pinota

Dystrybutorem szampanów Drappier w Polsce jest Wine Avenue
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GOTUJ
i pij 

dobre 
wino!

N
adeszły dni pełne słońca, a wraz z nimi ochota 
na odpoczynek, nowe doznania smakowe. I białe 
wino. Zwykle łączymy je z sałatkami, ponieważ 
doskonale podkreśla ich aromat. Doskonałe, lekkie 

wina o wyrazistym smaku z nutą zieleni i cytrusów pochodzą 
z Kalifornii. Szlachetne szczepy chardonnay i sauvignon 
blanc czerpią z żyznej ziemi, mają też odpowiednią dawkę 
gorącego słońca, niezbędnego podczas dojrze-
wania winnych gron. Dzięki temu uzyskane 

z nich wina mistrzowsko harmonizują z warzywami.  
Dobrze komponują się zwłaszcza z ciecierzycą, „nośnikiem” 
umami, piątego smaku, który pozwala wydobyć ukryte nuty 
smakowo-zapachowe. Orzeźwiający bukiet przyspiesza 
uwalnianie się aromatów warzywnych wolno dochodzących 
do głosu, na przykład zawartych w chrupiących łodygach 
selera naciowego czy prażonych płatkach migdałowych. 
Lekka owocowa nuta  połączy w jedną całość pikantny  
smak czosnku i aksamitną gładkość pieczonego kalafiora.

Sałaty i kalifornijskie wina
KOMPOZYCJA MŁODYCH WARZYW UMILI LETNI, LENIWY DZIEŃ. OBOWIĄZKOWO 
W TOWARZYSTWIE LEKKO SCHŁODZONEGO WINA....

DARK HORSE 
SAUVIGNON BLANC
Importer: www.cedc.com
Rześkie kalifornijskie wino z aromatami 
grejpfruta oraz agrestu. Warstwy 
cytrusów i melona tworzą świeży 
smak o średniej kwasowości i długim, 
orzeźwiającym finiszu. Świetne 
połączenie z zielonymi sałatami 
ze świeżymi ziołami, a także z dodatkiem 
serów – zwłaszcza kozich oraz świeżo 
startego parmezanu.

IRONSTONE  
CHARDONNAY
Importer: wineavenue.pl
Wspaniałe białe wytrawne chardonnay; 
zachwyca aromatem świeżych 
zielonych jabłek i owoców tropikalnych 
oraz wanilią. W smaku wyczuwalna 
brzoskwinia i delikatne nuty przypraw, 
dzięki częściowemu fermentowaniu 
w dębowych beczkach. Lekko kwasowe, 
dobrze komponuje się z sałatkami 
z zielonych warzyw, a także lekkimi daniami. 
Odpowiednie na niezobowiązującą kolację.

SEAGLASS  
SAUVIGNON BLANC
Importer: centrumwina.pl
Wyraźne nuty limonki, grejpfruta oraz 
świeżo ściętej trawy. Na podniebieniu 
lekkie, delikatne, wśród owocowych 
akcentów dominują dojrzały agrest 
i mandarynki z lekko mineralnym 
zakończeniem. Pasuje do ostryg, lekkich 
pieczonych i letnich warzywnych sałatek. 

Cezar 
z grillowanym 
kalafiorem 
i kremowym sosem 
z ciecierzycy

Sałatka 
z pieczonym 
kalafiorem 
i selerem

Tabouleh 
z kalafiora 
z prażonymi 
migdałami 

+ + +
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Walory smakowe 
pieczonego kurczaka, 

grillowanego 
czerwonego mięsa 

oraz polędwicy 
wołowej najlepiej 

wydobywa Hess Allomi 
Cabernet Sauvignon 

– intensywnie rubinowe 
wino, pachnące 

cynamonem i cedrem, 
z nutami porzeczek 
i jeżyn, o złożonym 

smaku. 

ZAKUPY
producenci

polecają

Wino dla smakosza
ŚWIETNYM PREZENTEM – NIE TYLKO POD CHOINKĘ – SĄ WINA. ABY JE WYBRAĆ,  

WARTO ZNAĆ UPODOBANIA, SZCZEGÓLNIE TE KULINARNE, OBDAROWYWANEJ OSOBY
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Potrawy z czerwonego 
mięsa, dziczyzny, 

drobiu, a także 
sery dojrzewające, 
kozie oraz wędliny 
wybornie smakują 

w towarzystwie Apothic 
Red. To wyraziste, 

czerwone wino 
o aromacie dojrzałych 

wiśni oraz aksamitnym 
finiszu wanilii i mokki. 

Pełen smak wina 
to zasługa wyjątkowej 
kompozycji czterech 
szczepów winogron.

Do szlachetnej 
wołowiny,  jagnięciny, 

dziczyzny, potraw 
przyrządzanych na ostro, 

a także do dojrzałych 
twardych serów 

podajmy mistrzowskie  
wino Buccella Mixed 

Blacks. Charakteryzuje 
się silnym aromatem 

granatu, żurawiny 
i rabarbaru, które 

mieszają się z nutą jodu 
i orientalnych przypraw. 

Soczyste, jedwabiste 
i krągłe. Na finiszu – nuty 

szałwii, tytoniu i wiśni. 

Z duszoną wołowiną 
(np. ossobuco), słonym 

serem (feta) czy 
makaronami z sosem 

pomidorowym, 
z aromatycznymi 

grzybami czy truflami 
idealnie komponuje 

się Sonoma Zinfandel. 
Wino pachnie jagodami 

z nutą gorzkiej 
czekolady – jego jakość 

docenimy także bez 
jedzenia.

Lubiący jeść 
wszystko

Wielbiciel czerwonego mięsa Miłośnik
pieczonego 

kurczaka

GNARLY HEAD 
OLD VINE ZIN
producent: Delicato 
Family Wineyards

rocznik: 2014
USA, Kalifornia

apelacja: Lodi 
szczep: zinfandel
starzenie: 9 m-cy 

w beczce
Więcej informacji o tym winie:   

ambra.com.pl

SONOMA 
ZINFANDEL

producent:  
Seghesio

rocznik: 2012 
USA, Kalifornia
apelacja: Sonoma  

County
szczep: zinfandel,  

petit syrah
Więcej informacji o tym winie:  

mielzynski.pl

HESS ALLOMI 
CABERNET 
SAUVIGNON

producent:  
The Hess Collection

rocznik: 2012  
USA, Kalifornia

apelacja: Napa Valley
szczep: cabernet sauvignon, 
petit sirah, petit verdot

starzenie: 16 m-cy 
w dębowych beczkach

Więcej informacji o tym winie: 
sommelier.com.pl

BUCCELLA MIXED 
BLACKS
producent:  

Chamisal
rocznik: 2013

USA, Kalifornia
apelacja: Edna Valley

szczep: syrah, mourvedre, 
grenache i petit sirah

starzenie: 22 m-ce 
w beczkach francuskich
Więcej informacji o tym winie:   

wineavenue24.pl

APOTHIC RED
producent: Winemaker’s 

Blend Wino
rocznik: 2014

USA, Kalifornia
szczep: zinfandel, merlot, 

syrah i cabernet  
sauvignon

Więcej informacji o tym winie:  
fws.pl

Wędliny, grillowane 
żeberka, jagnięcinę, 

gęsinę lub półtwarde 
sery żółte eksplodują 

smakiem z Gnarly 
Head Old Vine 

Zin – winem 
o jedwabistym, 

owocowym smaku, 
w którym wyczuwalne 

są nuty malin, 
smażonych wiśni, 

cynamonu i czekolady.

    

Znawca gęsiny 
i jagnięciny


