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           WINA NA LATO
Letnia przygoda z winem, czas majówek, 

spotkań w ogródkach, altanach i na ukwie-
conych tarasach. Właśnie w takim otoczeniu 
spróbujcie młodego portugalskiego wina ver-
de.

Co to znaczy 
vinho verde-czyli 
tłumacząc wprost 
wino zielone,nazwa 
ta nie wiąże się z 
kolorem lecz z ich 
młodością. Wy-
twarzane są w pół-
nocno-zachodnim 
regionie Portugali, 
między Duoro a 
Minho,gdzie klimat 
jest umiarkowa-

ny dzięki bliskości Oceanu Atlantyckiego.Winne krzewy ros-
ną tam swobodnie pod drzewami,które tworzą osłone przed 
słońcem i upałem. Winorośla zaś upinają się na pergolach 
najczęściej wzdłuż dróżek na obrzeżach pól. Zbiór odbywa się 
wcześnie zanim owoce osiągną pełną dojrzałość. Wino jest 
świeże,owocowe i lekkie, a także troszkę perliste z powodu 
niewielkiego zafermentowania w butelkach. Najlepsze są bia-
łe, pije się je po roku np.cieszące się największym powodze-
niem Lagosta i Casal Garcia. 

Pierwsze wino z drapieżną krewetką na etykiecie,której za-
barwienie ma wskazywać czy podajemy wino we właściwej 

temperaturze. Białe młode, orzeźwiające delikatne i owocowe. 
Przejrzyste o bardzo jasnozłotym odcieniu z refleksami zieleni 
oraz mocno owocowym aromacie. Znakomite jako aperitif ide-
alne na letnie upalne dni. 

Drugie wino to Casa Garcia wino koloru jasno słomkowego z 
odcieniami zieleni,połyskliwe, perliste w aromacie wyczuwalne 
zielone jabłko,przyjemnie kwaskowy smak idealne jako aperitif. 
Oba te wina polecamy do potraw z ryb,owoców morza,sałatek 
z dodatkiem owoców i drobiu na zimno. Radzimy podawać 
schłodzone do 8C. Te wspaniałe wina mają jeszcze jedną zale-
tę mają niską zawartość alkoholu 6% a to pozwala pić je długo 
i bez zbędnego szumu w głowie.

Kolejne wino verde to Muros Antigos znakomite,delikatne 
półwytrawne z pięknym zielonkawym połyskiem. Do dosko-
nałych win letnich można zaliczyć również portugalskie wino 
różowe Alandra półwytrawne o pięknym zapachu, delikatne, 
podajemy je również schłodzone 10C jako aperitif oraz do dań 
z makaronów i sałatek. Jeśli sięgniemy trochę dalej od Por-
tugali przez ocean to natrafimy na znakomite wina kolifornij-
skie. Różowy wspaniały Zinfandel z uwodzicielskim aromatem 
truskawek i dojrzałego melona,znakomity na letnie pikniki do 
lekkich sałatek i przystawek. Bardziej powarzne Kalifornijskie 
Chardone to uczta dla wielbicieli tego szczepu. Świeży aromat 
z delikatną nutą świeżych cytrusów i jabłek znakomite do gri-
lowanego kurczaka i łososia. Rozpędzając się dalej lądujemy 
w Australi, a tu upały dają się odczuć bardziej niż u nas pije-
my więc Peppercorn-Lane,różowe wspaniałe delikatne,a jed-
nocześnie szalenie elegancki znakomite do letnich posiłków. 
Ostatnie z serii letniej to wino wiodącego producenta w Australi 
Petera Lehmana białe chardone o delikatnym zielonym odcie-
niu i aromacie świeżego melona.

 
Serdecznie polecam czytelnikom Życia Łomianek te letnie 
wina, jednocześnie zapraszam do naszego sklepu.

Dobre wina  
– luksus i elegancja

Sklep z winami to miejsce urocze, to miejsce niezwykłe, pełne zaskakujących, apetycznych odkryć. Znajdziemy tu nie tylko 
wina z całego świata, które wprowadzą nas w świat eleganckich salonów, romantycznych kolacji i uroczych wspomnień, ale także 
produkty, które każda nowoczesna i dbająca o zdrowie swoich domowników gospodyni powinna mieć. Najdelikatniejsze oliwy, 
octy balsamiczne, kapary, suszone pomidory z Włoch, czy żurawiny z Kanady, anchois, krem ze szparagów, trufle z białej czekolady 
uhmmm – tu naprawdę warto wejść.  

Sklep z Winami w Łomiankach to 
miejsce, gdzie spotykają się prawdzi-
wi miłośnicy wina. Sklep oferuje po-
nad 700 gatunków trunków, a także 
realizację zamówień indywidualnych.

Można również zakupić specjalny 
prezent dla konesera lub wielbiciela 
win z „górnej półki”. Nazywamy to 
„wino dla VIP-a”, a należą do nich: 
Porta Cima Limited Edition 1999, 
Mazzei Belgvardo Bronzone 2004, 
Zuccardi Malbec 2002, Zuccardi Tem-
pranillo 2003, Allegrini Palazzo della 
Tore 2001, Parusso Barolo Bussia 
2001, Zenato Amarone 2001, Nino 
Negri Vigneto Fracia 1999, La Man-
nella Brunello di Montalcino 2000, 
Zenato Ripassa Valpolicella 2003. Są 
to wina, które usatysfakcjonują nawet 
najbardziej wysublimowane pod-
niebienia. Przedstawione przez nas 
wina pakujemy w bardzo eleganckie 
opakowania, kosze, skrzynki. Wyko-
nane przez nas prezenty są esencją 
elegancji, luksusu i dobrego smaku. 

Jeśli chcecie Państwo sami prze-
konać się o wysokiej jakości wymie-
nionych win, zapraszamy na degu-
stacje do naszego sklepu, o których 
informacje znajdują się na stronie in-
ternetowej naszego sklepu. Z nasze-
go zaproszenia skorzystali już: sekre-
tarz Ambasady Włoch, osobistości ze 
świata polityki, biznesu, kultury.

Oferujemy klientom indywidualnym i firmom  
następujące usługi:

►darmową dostawę wina pod wskazany przez Klienta adres  
na terenie Łomianek i Warszawy lub za dopłatą na terenie Polski 

►organizację degustacji 
►doradztwo w zakresie doboru win do potraw, na przyjęcia 

okolicznościowe 
►realizację specjalnych zamówień, m.in. sprowadzenie wina 

na życzenie Klienta 
►organizację bankietów i innych przyjęć okolicznościowych 
►szkolenia w zakresie degustacji win, enologii
►przygotowanie prezentów okolicznościowych 

Zapraszamy do naszego Sklepu z Winami,  
Łomianki ul. Warszawska 376  

Tel. 022 497 65 44           www.dobre-alkohole.pl


