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Świeże i lekkie w smaku, o zdecydowanym, ostrym i głębokim aromacie…
Aromat dymu i wędzenia, podkreślony przez balsamiczno-owocowe nuty…
Różnorodność i nietuzinkowość bukietów, aromatów i smaków.
To właśnie wyróżnia VINCI, ofertę specjalnie wyselekcjonowanych win,
niedostępnych na polskim rynku.
VINCI to ucieleśnienie naszej pasji do wina – trunku, który niezmiennie zaskakuje
i zachwyca smakoszy na całym świecie.
Oddajemy w Państwa ręce czwarty numer MAGAZYNU WINO VINCI,
na łamach którego chcemy przybliżać efekty naszych winnych podróży.
W czwartym numerze nieco przewrotnie nie zaprosimy Państwa do winnic, ale do...
Włoch, Hiszpanii, Francji, Argentyny i pokażemy jak wygląda zabawa karnawałowa w tych
krajach. Oczywiście nie zabraknie krótkich prezentacji trunków z tychże krajów, którymi raczyć
możemy się podczas karnawałowych dni.
Owoce naszych winnych podróży znajdą Państwo również w naszej ofercie na stronie
www.winovinci.pl.

Jacek Ślebzak

ZAŁOŻYCIEL WINO VINCI

Włochy

LOT ANIOŁA ...
I BITWA NA
POMARAŃCZE
Najbardziej znany karnawał w Europie?
Większość zapytanych, jak nie wszyscy, odpowiedzą
zapewne, że to karnawał w Wenecji. Jak więc świętuje
się Carnevale di Venezia, a jak karnawał wygląda
w innych częściach Włoch?

CARNEVALE DI VENEZIA
Pierwsza pisemna wzmianka o karnawale w Wenecji pochodzi z 1268 roku,
ale prawie pewne jest, że Wenecjanie nosili maski już w 11. wieku.
Frywolne zabawy trwały nawet kilka miesięcy. W czasie ich trwania
obyczajowość zaczęła upadać, dlatego miasto zaczęło ograniczać noszenie
masek różnymi aktami prawnymi. W efekcie pozwalano je nosić wyłącznie
podczas trwania karnawału. Największą zabawę pod gołym niebem w Europie –
czyli karnawał w Wenecji – otwiera tradycyjnie tzw. lot Anioła (Volo dell’
Angelo), czyli zjazd młodej wenecjanki na linach z dzwonnicy na placu Świętego
Marka. Tradycja ta sięga 1548 roku, kiedy to jeden z artystów wspinał się na dach
dzwonnicy, a stamtąd na linach "przeleciał" aż do trybuny Pałacu Dożów.
Podczas festiwalu w Wenecji odbywają się przedstawienia Commedia dell´Arte
(zarówno w teatrach, jak i na ulicach). Karnawał wieńczy wybór najpiękniejszych
masek, a na Placu Św. Marka odbywa się wielki bal oraz pokaz sztucznych ogni.

BITWA NA POMARAŃCZE W PIEMONCIE
Data – 1194 r. Miejsce – Irvea, miasteczko w północno-zachodnich Włoszech.
Hrabia panujący na tym terenie ustanawia "prawo pierwszej nocy".
Młoda dziewczyna o imieniu Violetta, która planuje poślubić swojego
narzeczonego Tionotto, zmuszona przez prawo udaje się do hrabiego
z... mieczem ukrytym pod suknią. Ścina hrabiemu głowę i z nabitą na czubek
ostrza rusza do miasta. Oburzony tłum rzuca kamieniami w wojsko hrabiego
i zmusza go do poddania się. Historia ta staje się częścią obchodów
karnawałowych. Na pamiątkę buntu młodej dziewczyny nie rzuca się
jednak i na całe szczęście kamieniami a pomarańczami.

WOZY ALEGORYCZNE W VIAREGGIO
Karnawał w Viareggio w Toskanii rozpoczął się w 1873 roku od... przemarszu
niezadowolonych mieszkańców, którzy przebrani szli po ulicach miasteczka
i protestowali przeciwko zbyt wysokim podatkom. Od tamtej pory w tym
nadmorskim mieście organizowane są przejazdy coraz to większych
i oryginalniejszych tzw. wozów alegorycznych. Karnawał ma w tym mieście
charakter satyryczny – na platformach jadą dużych rozmiarów kukły, które
przedstawiają różne osobistości ze świata polityki, kultury i biznesu.

NAJDŁUŻSZY KARNAWAŁ W PUTIGNANO
Najdłuższym karnawałem włoskim jest karnawał organizowany w mieście
Putignano w rejonie Apulia. Dlaczego jest najdłuższy? Zaczyna się bowiem
już 26 grudnia, kiedy to mieszkańcy zanoszą do kościoła świece, aby odkupić
grzechy popełnione... podczas nadchodzących dopiero dni zabawy.
Najciekawszym elementem zabawy jest święto niedźwiedzia, obchodzone
2 lutego. Od samego rana rolnik w masce na twarzy krąży po mieście z
niedźwiedziem na smyczy – najczęściej jest to jego przebrany kolega.

PROSECCO
VALDOBBIADENE
DOCG EXTRA DRY
TERRA VIZINA
Aperitif
Dania smażone
Ciasta z owocami
Białe mięso
Najlepiej smakuje w 4-6 stopni °C
Pochodzenie: DOCG Valdobbiadene, Włochy
Kolor: białe
Smak: musujące
Szczep: Glera
Smak i aromat: Wino o żółto-słomianym
odcieniu z delikatnym i trwałym perlage.
Ma ono kwiatowy zapach o delikatnym
aromacie zielonego jabłka, gruszki,
ogólnie białych owoców, migdałów
i kwiatów akacji. W smaku eleganckie,
aromatyczne, o dobrej strukturze.

ODKRYJ PROSECCO
TERRA VIZINA
W OFERCIE WINO VINCI

ACIREALE...
KARNAWAŁ U PODNÓŻA ETNY
Acireale u podnóża Etny to jedna z największych
miejscowości wypoczynkowych wschodniego
wybrzeża Sycylii. Kiedy jednak postanowimy
odwiedzić je w lutym, możemy stać się świadkami
i uczestnikami niezwykle barwnego karnawału.
Jak podają źródła, tradycja zabaw karnawałowych
w Acireale sięga wieku XVI. Wówczas to
mieszkańcy każdego roku w lutym organizowali
spontaniczne świętowanie. Do spontanicznych
zabaw mieszkańców z początkiem XVII wieku
dołączają uliczni poeci i śpiewacy.
Popularność zyskują maski, zwłaszcza te
parodiujące kler i szlachtę. Tradycyjne już
karnawałowe platformy pojawiają się u podnóża
Etny dopiero pod koniec XIX wieku. Zrobione
z papier-mâché i prezentujące w sposób
groteskowy czy też alegoryczny scenki rodzajowe.

Włoski karnawał to nie tylko czas zabawy, ale
również czas... jedzenia. Chociaż w przypadku
Włochów trudno powiedzieć, że delektowaniu się
rodzimymi przysmakami oddają się wyłącznie
z okazji karnawału. Na pewno jednak podczas
karnawału spróbować można wszystkich
tradycyjnych sycylijskich potraw i przekąsek,
w tym przede wszystkim „cannolo”, czyli słynnego
na cały świat sycylijskiego deseru. Cannolo to
kruche rurki smażone w głębokim tłuszczu
z słodkim kremowym nadzieniem z serka ricotta
oraz z dodatkami, którymi mogą być np. posiekane
orzechy lub kandyzowane owoce. Na uczestników
sycylijskiego karnawału czekają również prażone
w miodzie migdały czy też małe pączki zwane
sfingi. Oczywiście nie brakuje również potraw
wytrawnych, takich jak duszona wołowina.

NERO D’AVOLA
2013
DI GIOVANNA
pizza
makaron z pomidorami
cielęcina
wieprzowina
Pochodzenie: Sycylia, Włochy
Kolor: czerwone
Smak: wytrawne
Szczep: 100% Nero d’Avola
Smak i aromat: Mocniejsza, bardziej męska,
odmiana tego zazwyczaj delikatnego szczepu.
Nuty wiśni w czekoladzie i śliwek,
wykończone nutą przypraw i beczki.
Jedwabista i przyjemna tekstura
oraz długi intensywny finisz.
Wina Di Giovanna wyprodukowano
wyłącznie z owoców pochodzących
z rodzinnych winnic, z certyfikatem
jakości organicznej od Suolo e Salute SRL.
ODKRYJ WINA
DI GIOVANNA
W OFERCIE WINO VINCI

Hiszpania

POGRZEB SARDYNKI...
Kadyks w Andaluzji... Santa Cruz de Tenerife
na Wyspach Kanaryjskich... Águilas w Regionie
Murcji... Hiszpańskie imprezy karnawałowe stały się
już międzynarodowymi atrakcjami turystycznymi.
Co je wyróżnia? Jak bawią się Hiszpanie?

CARNAVAL DE CÁDIZ
Kadyks to miasto w południowo-zachodniej Hiszpanii, w regionie Andaluzja,
stolica prowincji Kadyks. Położone jest na półwyspie oddzielającym odnogę
Zatoki Kadyksu od Oceanu Atlantyckiego. Tradycja hucznego obchodzenia
karnawału w Kadyksie sięga aż XVI wieku. Co ciekawe, Carnaval de Cádiz
wpisany jest na listę UNESCO jako jedno z dziesięciu Niematerialnych
Dziedzictw Kulturowych Hiszpanii. Oficjalna część Carnaval de Cádiz trwa
11 dni (w 2018 r. obchodzony jest w dniach 8 lutego – 18 lutego). Podobnie
jak w innych miastach, tak i tutaj, odbywają się uliczne parady, pokaz
fajerwerków oraz wybór Diosa del carnaval, czyli bogini karnawału.
Kulminacja imprezy to wielka plenerowa fiesta. Podczas świętowania
karnawału wszyscy mieszkańcy występują w przygotowywanych przed imprezą
własnoręcznie robionych strojach – bardzo często cała rodzina ubrana jest
w stroje nawiązujące do tego samego motywu. Organizowany jest również
konkurs grup muzycznych – Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

KARNAWAŁ W ÁGUILAS
Niemniej oryginalny i znany w świecie jest karnawał w Águilas, w Regionie
Murcji. Oczywiście i tutaj nie brakuje ulicznych parad i przebrań. Lokalnymi
atrakcjami są m.in. rzut wydmuszką (skorupki wypełnione są głównie małymi
kawałkami papieru) czy też picie napoju „cuerva”, który jest „magicznym
eliksirem” pobudzającym do świętowania karnawału.

KARNAWAŁ SANTA CRUZ DE TENERIFE
Karnawał w Santa Cruz de Tenerife (Carnaval de Santa Cruz de Tenerife)
odbywa się co roku w lutym w Santa Cruz de Tenerife, stolicy największej
z Wysp Kanaryjskich (Hiszpania) i przyciąga ludzi z całego świata.
Jest uważany za drugi najbardziej popularny i znany na świecie,
zaraz po karnawale w Rio de Janeiro. W 1925 roku powstał pierwszy oficjalny
program karnawału przygotowany przez władze miasta. Od tego czasu istnieje
oficjalna instytucja zajmująca się jego organizacją.
W tym czasie powstają też grupy artystyczne charakterystyczne dla Wysp
Kanaryjskich: comparsas (taneczne), rondallas (śpiewające) i murgas
(satyryczne). Uprawiają one rodzaj folkloru miejskiego. Członkowie
poszczególnych zespołów przebierają się w barwne stroje (np. klaunów) i dają
występy przy okazji miejskich świąt. W czasach wojny domowej i dyktatury
generała Franco zakazano urządzania karnawałów. Dopiero w 1961 roku
władze zezwoliły na organizowanie zabaw, ale jako Święta Zimy.
Od 1967 roku karnawał wrócił do kalendarza jako oficjalne święto.
Hiszpański karnawał we wszystkich miejscach kończy się ...
"Entierro de la Sardina", czyli "Pogrzebem Sardynki". Podczas tej nieco
dziwnej tradycji na wielkiej rampie ulicami miast przemieszczas się wielka
kukła... sardynki. Na koniec parady jest ona podpalana, a jej pogrzebowi
towarzyszy pokaz fajerwerków.

TERRERS 2011
BRUT NATURE
GRAN RESERVA
KRAJ POCHODZENIA: HISZPANIA
PRODUCENT: RECARDEO, NAJSŁYNNIEJSZY PRODUCENT
HISZPAŃSKIEJ CAVY
KOLOR: BIAŁE
SMAK: MUSUJĄCE
Wino jasne w kolorze, bladożółte z lekkimi akcentami złota
i bardzo drobnymi pęcherzykami.
Charakteryzuje się głębokością i przejrzystością.
Złożone i świeże w smaku. Dobra i zrównoważona kwasowość,
wykończenie długie i trwałe. Na początku z ostrożnym mineralnym
tłem, potem wyczuć można dojrzałe białe owoce z nutami
kwiatowymi. Bardzo świeże.
Podawać w temperaturze 8-10 ºC. Pasuje do wszystkich dań.

INTENS ROSAT 2013
BRUT NATURE GRAN RESERVA
KRAJ POCHODZENIA: HISZPANIA
PRODUCENT: RECARDEO, NAJSŁYNNIEJSZY PRODUCENT
HISZPAŃSKIEJ CAVY
KOLOR: RÓŻOWE
SMAK: MUSUJĄCE

Aromaty dojrzałych czerwonych owoców wraz z akcentami przypraw.
Silna obecności czerwonych owoców.
Wino długo dojrzewające. Wtórna fermentacja i starzenie butelek
odbywa się wyłącznie za pomocą naturalnych korkowych zatyczek.
Korek jest trwały, nadaje się do recyklingu i idealnie nadaje się
do zachowania pierwotnego charakteru cavy.
Podawać w temperaturze 8-10 ºC. Pasuje do wszystkich dań.

Francja

KARNAWAŁOWA WOJNA KWIATÓW
W NICEI...
Carnaval de Nice – którego początki sięgają 1294 roku –
to największa impreza organizowana zimą na Lazurowym
Wybrzeżu we Francji. Karnawał w Nicei każdego roku ma
swój temat przewodni i składa się z trzech części, czyli:
procesji karnawałowej (Corso Carnavalesque), wojny
kwiatów (Bataille de Fleurs) oraz parady światła
(Corso Illuminé). Procesja czy też pochód karnawałowy
to 18 bogato zdobionych pojazdów oraz towarzyszący im
muzycy, tancerze i inni artyści.
Miejscem rozgrywania Bitwy Kwiatowej jest Promenada
Anglików (Promenade des Anglais), w pobliżu Starego
Miasta w Nicei. To barwny korowód pojazdów, które są
bogato udekorowane świeżymi kwiatami, z których
90% rośnie w pobliżu Nicei. W czasie karnawału
jego uczestniczy obrzucają się pięknie pachnącymi
kwiatkami mimozy.

"Kwiatowa wojna" organizowana jest w Nicei
od 1876 roku. Każdego roku wspaniałej zabawie
towarzyszy inny motyw muzyczny.
Obowiązkowym elementem zabawy są nietypowe
koncerty, nazywane "Le Charivari", podczas których
większość muzyków gra na patelniach, garnkach
oraz pokrywkach i śpiewa proste rymowane
piosenki. Najważniejszym punktem Karnawału jest
Prada Światła z centralnym miejscem na Placu
Massena. To właśnie tam ustawiane są trybuny dla
publiczności, przed którymi przechodzi barwny –
oczywiście podświetlony – pochód kukieł i artystów.
Podczas wydarzenia co chwilę strzela konfetti, którego
zużywa się 20 ton każdego roku. Karnawał w Nicei
kończy się spaleniem kukły Króla Karnawału w Zatoce
Aniołów i spektakularnym pokazem fajerwerków.

MOSBACH
CREMANT BRUT
aperitif
ryby
desery
Temperatura podania: 5-7⁰C

Pochodzenie: Alzacja, Francja
Kolor: białe
Smak: musujące
Szczep: 50% Auxerrois, 50% Pinot Blanc

Smak i aromat:
Lśniący, przejrzysty kolor,
odcień żółtego pierwiosnka.
Nos owocowy z białej brzoskwini
i innych białych owoców.
Lekki i świeży smak z owocami w tle.
Wykończenie lekko pikantnie-owocowe.
ODKRYJ WINA
MOSBACH
W OFERCIE WINO VINCI

J. CHARPENTIER
RESERVE BRUT
KRAJ POCHODZENIA: FRANCJA
PRODUCENT: CHAMPAGNE J. CHARPENTIER
KOLOR: BIAŁE
SMAK: MUSUJĄCE, WYTRAWNE
SZCZEPY: 80% PINOT MEUNIER, 20% PINOT NOIR

Wino o żywym żółtym kolorze. Wyraźny zapach żółtych owoców,
cytrusów, jabłek, moreli, kwiatów i nut chlebowych.
W ustach wytrawne, ze stonowaną kwasowością
i umiarkowanym ciężarem.
Pasuje jako apperitif ale również do zimnych ryb,
takich jak łosoś czy też halibut oraz do skorupiaków.

J. CHARPENTIER
TRADITION DEMI-SEC
KRAJ POCHODZENIA: FRANCJA
PRODUCENT: CHAMPAGNE J. CHARPENTIER
KOLOR: BIAŁE
SMAK: MUSUJĄCE, PÓŁWYTRAWNE
SZCZEPY: PINOT MEUNIER, PINOT NOIR, CHARDONNAY

Wino o płowym żółtym kolorze. Wyraźny zapach dojrzałych cytrusów,
żółtych egzotycznych owoców, kwiatów i nut słodkich przypraw oraz
chleba. W ustach półwytrawne, ze stonowaną kwasowością
i umiarkowanym ciężarem. Pasuje do deserów.

Argentyna

GUALEGUAYCHU.
STOLICA ARGENTYŃSKIEGO
KARNAWAŁU
Czy wiecie, że dopiero w 2011 roku –
po 35 latach zakazu "ze względów
bezpieczeństwa" nałożonym
przez dyktaturę wojskową –
oficjalnie powrócił do Argentyny
zwyczaj zabawy podczas
czterodniowego karnawału?

5 marca 2011 r. Dla Argentyńczyków to wielki święto.
Tego bowiem dnia – po 35 latach zakazu "ze względów
bezpieczeństwa" nałożonym przez dyktaturę wojskową
(panująca w kraju w latach 1976-1983) – powrócił
oficjalnie do Argentyny zwyczaj zabawy podczas
czterodniowego karnawału.
Na stolicę argentyńskiego karnawału wybrano
Gualeguaychu, położone 270 km od Buenos Aires.
W 2011 roku podczas czterodniowego karnawału
bawiło się ponad 200 tys. turystów. Oczywiście
największą atrakcją były i nadal są kolorowe grupy
taneczne zwane "murgas". Paradę tworzą tzw.
„comparsas", czyli „zespoły". Każdy z nich liczy
maksymalnie 260 osób i cztery platformy.
Również one konkurują ze sobą i są
oceniane przez jury.
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URBAN UCO
BLEND 2014
KRAJ POCHODZENIA: MENDOZA, ARGENTYNA
PRODUCENT: O. FOURNIER
KOLOR: BIAŁE
SMAK: WYTRAWNE
SZCZEPY: 50% TEMPRANILLO, 50% MALBEC

Wino o głębokim czerwonym kolorze z czarnymi nutami.
Intensywne, zdecydowane aromaty przypraw, świeżych owoców.
Na podniebieniu pełne, bogate podparte smakiem słodkich tanin.
Harmonijne i złożone w charakterze o długim finiszu.
Pasuje do dań smażonych, ryb, białego mięsa lub jako
wino deserowe do ciast z owocami.

URBAN UCO
CHARDONNAY 2012
KRAJ POCHODZENIA: MENDOZA, ARGENTYNA
PRODUCENT: O. FOURNIER
KOLOR: BIAŁE
SMAK: WYTRAWNE
SZCZEPY: CHARDONNAY

Wino o lekkiej kwasowości, świeże ale z posmakiem dojrzałych
owoców. W nosie wyczuwalne jabłka i lekko balsamiczny charakter
wina. Na podniebieniu pełne i świeże. Lekko starzone przez
3 miesiące w beczce z francuskiego dębu Pasuje do owoców morza,
kuchni azjatyckiej i lekkich dań z białego mięsa.

Zapraszamy do kontaktu!
Pomożemy Ci dobrać wino
idealnie pasujące do okazji
oraz budżetu, jakim
dysponujesz.
Zadzwoń lub napisz!
22 610 55 20
608 070 211
info@winovinci.pl

www.winovinci.pl

