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Płynne stany skupienia
w skupieniu bada 
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Aro ni ca Dry

(Jan toń,

23 zł/0,75 l)

W no sie su szo ne śliw ki,

aro nia jest re pre zen to wa -

na przez gorz ki, „ba dy lo -

wa ty”, „ło dy go wa ty” 

za pach. Ma ło tu szla chet -

no ści, po za tym draż ni

mnie pró ba uda wa nia 

wi na gro no we go à la

mod ny mer lot (śliw ki).

Usta o mi zer nej struk tu -

rze i ze zbyt du żą 

ilo ścią gar bni ków, 

ale z mi łą lek ko ścią. 

To wi no naj le piej spraw -

dzi się z jedzeniem.
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Aro ni ca 

Se mi Swe et 

(Jan toń,

23 zł/0,75 l)

Owoc aro nii wresz cie

obec ny: tro chę zie lo ny

i kwaskowaty, lecz

całkiem poprawny

i przede wszyst kim 

nieprze gię ty, nieprze -

radzają cy się w zapach

gnijących aroniowych

liści i łodyg. Fajne maśla-

ne usta, dzięki cukrowi

pojawia się struktura.

Przyjemne i łatwe w piciu.

Polecam, zwłaszcza

do owocowych deserów.

VVVV 

oin cy den cja to zja wi sko po le ga ją ce 

na tym, że zbie ga ją się w cza sie

wydarze nia nie zwią za ne ze so bą

na za sa dzie przy czy ny i skut ku,

ale zwią za ne te ma tycz nie. Prze waż nie są za baw ne,

a nie któ rzy do szu ku ją się w nich ukry tych zna czeń: Carl

Gu stav Jung pi sał, że jest to do wód na ist nie nie ta jem ni -

czej si ły po rząd ku ją cej świat. Se ria ko in cy den cji spot ka -

ła mnie, gdy po sta no wi łem na pi sać o pol skich wi nach

owo co wych, ale do re a li za cji ja koś się nie kwa pi łem. 

Zda rze nie 1. Prze czy ta łem „Uro czy sko” Zbi gnie wa

Nie nac kie go. Wy da na w 1957 r. po wieść opi su je 

pier wszą przy go dę de tek ty wa ama to ra To ma sza NN, 

zna ne go po tem ja ko Pan Sa mo cho dzik, i jest, w kon tek -

ście ca łej se rii „Sa mo cho dzi ków”, dziw na. Bo ha te ro wie

– stu den ci i pro fe so ro wie ar che o lo gii – to eg zal to wa ni

za kom plek sień cy, prze rzu ca ją cy się cham ski mi 

niby-do wci pa mi (kli mat jak w „Dis ne y lan dzie” Dy ga ta). 

Sa mo cho dzik nie ma sa mo cho du, a prze de wszyst kim:

on! póź niej szy ab sty nent! upi ja się wi nem po rze czko -

wym w ogród ku u koś ciel ne go Ju sta. A upi wszy się,

śpie wa na ca ły głos „Ku u u wa a a so, czy ci nie żal?”,

za stę pu jąc po pu lar ne go gó ra la miej sco wym dia błem

Ku wa są, gra ją cym w po wie ści waż ną ro lę. 

Zdarzenie 2. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Paweł

Wroń ski opo wie dział mi ane gdo tę. Kie dy na po cząt ku

lat 90. Pol ska nie na le ża ła jesz cze do NATO, po li gon

w Draw sku Po mor skim był czę sto wy naj mo wa ny (za

ka sę) za chod nim jed nost kom, głów nie Brytyjczykom. 

Aro ni ca Se mi

Dry (Jan toń,

23 zł/0,75 l)

Nie wie le da się o tym

wi nie na pi sać, bo nos

prak tycz nie nie ist nie je

(cho ciaż to wa rzy szą ca

mi pod czas de gu sta cji

ko le żan ka wy czu ła 

ślad śliw ki). Brak no sa 

ma jed nak ta ką za le tę,

że nie o bec ny jest 

tak że przy kry za pach

fermentu ją cych ło dyg.

Usta, ze względu 

na większą ilo ść cu kru,

ma ją lep szą struk tu rę

niż w Aro ni ce Dry. 
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a l k o h o l e

OWOCOWA
OBOJĘTNOŚĆ SFER
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Po żmudnych ćwiczeniach dzielni wojacy lubili się napić. Osobliwie upodobali sobie

jabole (robione jeszcze wtedy, przynajmniej niektóre, z jabłek). Kupowali je skrzyn-

kami, nazywali Polish cider i utrzymywali, że nie ma po nich kaca. Korkowa tablica

w kantynie szybko zapełniła się nalepkami z rozmaitych owocowych win dostępnych

w okolicy. Etykiety opatrzono komentarzami (np. „pić!”, „wystrzegać się!”) oraz 

notkami degustacyjnymi – Hugh Johnson i Jancis Robinson byliby z rodaków dumni. 

Zda rzenie 3. Wpadł mi w rę ce przed wo jen ny wy wiad z pro du cen tem win owo co wych

Hen ry kiem Ma kow skim, za miesz czo ny w „Ga ze cie Han dlo wej” nr 72/1929 (tekst wy szpe rał

i wrzu cił na por tal wi no.org oraz ob jaś nił mnie co do miej sca i cza su dru ku al ko ho lo wy 

erudyta i ko lek cjo ner mi nia tu ro wych bu te lek Łu kasz Czaj ka – www.czaj kus.com; dzię ku ję!). 

W roz mo wie z dzien ni ka rzem Ma kow ski mó wi, że w ro ku 1926 by ło w Pol sce 50 wy twór ni

win owo co wych, a w 1929 jest ich już po nad 100. W tym sa mym ro ku wi no owo co we 

sta no wi ło aż 50% ca łe go wi na wy pi ja ne go w Pol sce: gdy by prze ło żyć to na współ czes ność,

mu sie li byś my kon su mo wać 77 mln bu te lek ta kich win rocz nie! Fa bry kant zwra ca też 

uwa gę, że eks por tu je się ta nie su row ce (owo ce), a nie po wsta ją ce z nich trun ki i na rze ka

na obo jęt ność „mia ro daj nych sfer”, któ re nie sprzy ja ją ro dzi me mu biz ne so wi: „Jeśli 

po tra fi my wy wo zić cu kier, do kła da jąc do nie go, to prze de wszyst kiem, po win niś my się zdo -

być, aby ro dzi mej pro duk cji (...) do star czyć ten cu kier po ce nie umoż li wia ją cej jej rozwój”. 

No i co na to wszystko powiecie? Po takiej serii koincydencji, po prostu musiałem się

przyjrzeć dzisiejszemu rynkowi win owocowych szlachetnych – najwyraźniej pragnie tego

Tajemnicza Siła Porządkująca Świat. Oto wnioski. 

1) Ryn ko wi trze ba się przy glą dać przez lu pę: pro du cen tów po li czy my na pal cach jed nej

ręki – do słow nie. 2) Współ cześ ni pro du cen ci tak że nie ma ją ulg na cu kier, ale sy pią go do

swych wy ro bów, ile wle zie. Wszyst kie do star czo ne do re cen zji trun ki, oprócz jed ne go, są

słod kie lub półsłodkie. Li to ści! 3) Występuje nad re pre zen ta cja aro nii. Ro zu miem, że sko ro

w la tach 80. za chłys nę liś my się tym ame ry kań skim cho ler stwem (bo od por ne na mróz, 

bo plen ne – 15 ton/ha, bo zdro we), to coś trze ba z nim zro bić. Ale po co od ra zu prze ra biać

na wi no? Ile to trze ba się na mę czyć, że by nie pach nia ło gni ją cy mi ło dy ga mi i nie sma ko -

wa ło żół cią, a efekt i tak jest co naj wy żej po praw ny. Zrób cie mi wi no z ciem nych cze reś ni,

a was oz ło cę! 4) „Mia ro daj ne sfe ry” na dal są obo jęt ne. Z tym że nie cho dzi już tyl ko

o cukier. El żbie ta Pa włow ska, dy rek tor biu ra Pol skiej Ra dy Wi niar stwa: „Prob lem sta no wi

sto sun ko wo wy so ki po da tek ak cy zo wy [ta ki sam jak dla win gro no wych – red.]. Wi na 

owo co we wy twa rza ne są z su row ców wy so kiej ja ko ści, więc nieta nich. Wpły wa to na ich

ce nę, któ rą ak cy za do dat ko wo pod no si. Jej ob ni że nie wspar ło by pro du cen tów”. Po za tym: 

„Ba rie rą praw ną jest brak moż li wo ści re kla my wy ro bów wi niar skich. Utrud nia to do stęp 

do kon su men tów z in for ma cją o wy ro bach i wal kę z krzyw dzą cy mi ste re o ty pa mi”. 

A te są wciąż sil ne: „To spa dek po daw nym ustro ju. W la tach 70., w cza sie tzw. kry zy su

cukro we go, kla sycz ną tech no lo gię wi niar stwa owo co we go za stą pio no me to dą 

mie sza nia mosz czu owo co we go ze spi ry tu sem. W wy twór niach win sta wia no na ilość,

jakość mia ła mniej sze zna cze nie. [Dla te go] wi na owo co we cie szą się w Pol sce złą sła wą”.

No cóż, nic do dać, nic ująć. Ta jem ni cza Si ło – ra tuj!

Zdjęcia: Michał Mutor (portret), Agata Jakubowska

Wino

Porzeczkowe

Słodkie

(Manufaktura

Maurera,

20 zł/0,5 l)

Sok z czerwonych

porzeczek, świeżo

zrobiony w sokowniku

parowym, a także

porzeczkowe szypułki

i kwiaty. 

W ustach dość jaskrawa,

żywa kwasowość, 

trochę wystająca

z całości. Struktura

w porządku, trochę 

za krótki finisz.
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Wi no 

Ra bar ba ro we

Słod kie

(Ma nu fak tu ra

Ma u re ra,

20 zł/0,5 l)

Śmiesz ny nos: mie sza ni -

na ra bar ba ru, wy so kiej 

ja ko ści oc tu owo co we go

i peerelow skich po ma dek

(ga la re tek owo co wych

w cu krze). Lek kie, dość

ma śla ne usta, z do zą 

nie na chal nej go ry czki.

Du ża ła twość pi cia, wino 

bar dzo przy jem ne 

(wpro wa dza przy sto le

do mo wą atmo s fe rę).
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SKA LA OCEN: 
V tru ciz na! an ti do tum jest nie zna ne na u ce 

VV oczko wy żej niż „Łza Kom so moł ki”

VVV moż na się na pić, gdy na pić się trze ba 

VVVV zro bi li to zdol ni i do brzy lu dzie

VVVVV zdo bycz cy wi li za cji na mia rę ko ła

VVVVVV spo ży cie pro wa dzi do osią gnię cia sa to ri


