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16 Regiony uprawy winorośli 

Kategorie wina austriackiego25
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Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg

Eisenberg DAC

Rosalia DAC

Leithaberg DAC

Thermenregion

Carnuntum DAC

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau DAC

Wagram
Kremstal DAC

Kamptal DAC
Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Ruster Ausbruch DAC

Mittelburgenland DAC

NIEDERÖSTERREICH
(DOLNA AUSTRIA | 28,145 HA)OBERÖSTERREICH

(GÓRNA AUSTRIA | 45 HA)

TIROL 
(TYROL | 5 HA)

SALZBURG
(7 HA)

VORARLBERG
(10 HA)

KÄRNTEN
(KARYNTIA | 170 HA)

BURGENLAND 
(13,100 HA)

STEIERMARK
(STYRIA | 4,633 HA)

WIEN 
(WIEDEŃ| 637 HA)

Südsteiermark DAC

Vulkanland Steiermark DAC

Weststeiermark DAC

Dunaj

Jeziora 
Nezyderskiego



Wina austriackie są obecnie wysoko cenione zarówno 
przez ekspertów, jak i smakoszy na całym świecie. Jako 
produkt rzemieślniczy wytwarzany przez winiarzy, po
zostający w szczególnej więzi z ziemią, na której upra
wiane są krzewy winorośli, konsekwentnie wykazują 
swój potencjał na międzynarodowych ślepych degusta
cjach. Wyrazisty charakter typowy dla każdego wina 
z tego kraju jest zasługą siedmiu czynników. 
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Szczególne położenie geograficzne Austrii jest naj
ważniejszym czynnikiem decydującym o  wyjątkowej 
jakości tamtejszego wina. Mimo że Austria leży na 
tej samej szerokości geograficznej co Burgundia, jest 
usytuowana znacznie bardziej centralnie w  Europie. 
W  związku z  tym znajduje się w  strefie przejściowej 
między łagodnym i  wilgotnym klimatem atlantyckim 
a  kontynentalnym klimatem panońskim, w  którym 
zmienność temperatury ma dużo większy zakres. Cie
płe i  słoneczne letnie i  jesienne dni oraz typowo pół
nocne, chłodne noce sprzyjają świeżym, aromatycznym 
winom o dobrej strukturze i przyjemnym charakterze. 
Krótko mówiąc, w  żadnym innym miejscu na Ziemi 
wina orzeź wiające nie są tak skoncentrowane, a wina 
wy kwintne nie mają tyle wdzięku.

KLIMAT  
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DYNAMICZNA RÓWNOWAGA
PRZECIWIEŃSTW
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DYNAMICZNA RÓWNOWAGA

1) Kontynentalny 
 klimat 
 panoński

2) Umiarkowany
 klimat 
 atlantycki 

3) Chłodne
 powietrze
 z północy

4) Illiryjski 
 klimat śród-
 ziemnomorski
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Austria jest spokojnym krajem z niezrównanie wysoką 
jakością życia. Między innymi dlatego jest też jednym 
z najpopularniejszych na świecie kierunków turystycz
nych. Wielu turystów postrzega Austrię jako najbar
dziej gościnny kraj w Europie. Dotyczy to w szcze
gólności malowniczych regionów uprawy winorośli, 
które zajmują 46 515 hektarów: Wachau i klasycznych 
regionów w Niederösterreich (Dolnej Austrii) po obu 
stronach Dunaju; Steiermark (Styrii) i jej niepowta
rzalnego pagórkowatego krajobrazu; Burgenland 
z przy rodniczym rajem wokół Jeziora Nezyderskiego; 
oraz Wien (Wiednia) – jedynej stolicy na świecie, 
w której uprawia się winorośl na masową skalę. Cha
rakter każdego wina jest przy tym jak indywidualny, jak 
charakter regionu, z którego pochodzi. Oprócz klimatu 
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ZIEMIA  
PIĘKNE KRAJOBRAZY,  
WYMAGAJĄCE GLEBY
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kluczowym czynnikiem decydującym o tej indywidual
ności są gleby: terasy skalne lub grube warstwy lessu 
w Niederösterreich, gleby wapienne w północnym 
Burgenland i Südsteiermark oraz gleby wulkaniczne 
w Kamptal i Vulkanland Steiermark. Dzięki temu, 
mimo stosunkowo małej produkcji wina jako kraj, Au
stria oferuje szeroką gamę zróżnicowanych, intere
sujących win. Wszystkie wyróżniają się przy tym zadzi
wiającym kontrastem między dojrzałością i świeżością. 

www.austria.info – oficjalny przewodnik dla turystów 
odwiedzających Austrię. Można tam znaleźć więcej in-
formacji na temat wakacji w Austrii, a także artykuły, 
zdjęcia i atrakcyjne oferty.
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W  poszczególnych regionach i  stanowiskach uprawy 
w  Austrii dojrzewają wszystkie międzynarodowe od
miany winorośli, takie jak Riesling, Sauvignon Blanc, 
Gelber Muskateller (Muscat Blanc à Petits Grains), 
Weissburgunder (Pinot Blanc), Chardonnay, Pinot 
Noir, Merlot i  Cabernet. Z  każdej z  nich powstaje 
świetne wino odpowiadające charakterystyce danego 
szczepu, wzbogacone regionalną finezją i  typowością. 
W  ostatnich latach ogromny potencjał miejscowych 
austriackich szczepów ujawnia się coraz bardziej, cze
go najlepszym przykładem jest Grüner Veltliner. Ten 
wspa niały biały szczep od dawna cieszy się powszech
nym uznaniem i coraz częściej jest sadzony także w in

6
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SZCZEPY  
KRAJOWE  
I MIĘDZYNARODOWE
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nych częściach świata. Jednocześnie międzynarodowi 
winiarscy eksperci odkrywają fascynujące i  rzadkie 
odmiany, takie jak Zierfandler, Rotgipfler, Roter Veltli
ner, Neuburger i Wiener Gemischter Satz, a także ty
powe austriackie wina czerwone wytwarzane ze szcze
pów Zweigelt, Blaufränkisch i Sankt Laurent. Austria 
może się też poszczycić prawdziwymi perłami poszcze
gólnych terroir. Za przykład mogą tu posłużyć różo
wy styryjski Schilcher wytwarzany ze szczepu Blauer 
Wildbacher, a także szlachetnie słodkie Prädikatsweine 
z okolic Jezio ra Nezyderskiego, zwłaszcza to, które jest 
wytwarzane ze szczepu Welschriesling. 
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Wino jest częścią kultury Austrii od ponad dwóch ty
siącleci. Rzymskie piwnice, średniowieczne wioski oraz 
barokowe klasztory i  zamki to typowy element kraj
obrazu naszych regionów winiarskich. Jednak mimo 
całego szacunku dla starożytnych tradycji Austria jest 
dziś fascynującym, nowoczesnym krajem winiarskim, 
o  międzynarodowej renomie zdobytej dzięki dbałości 
o jakość na każdym etapie produkcji. Znajduje to od
zwierciedlenie nie tylko w samym winie, ale także w no
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KULTURA  
WSPANIAŁA TRADYCJA  
I NOWICJUSZE
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wej architekturze, która przyciąga uwagę entuzjastów 
winiarstwa z  innych krajów. Szczególnie dynamicznie 
rozwija się też austriacka scena eksperymentalnego 
„wina naturalnego”. 

Dzisiejsi młodzi winiarze czerpią z tradycyjnej wiedzy, 
łączą ją z doświadczeniem zdobytym w szkołach enolo
gicznych i winnicach na całym świecie i konsekwentnie 
wytyczają nowy szlak. 
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Austriacy kochają przyrodę i dlatego traktują ją z naj
wyższym szacunkiem. Ochrona środowiska, czystość 
wody, zdrowa żywność wolna od GMO, bioróżno
rodność, efektywność energetyczna i materiałowa – to 
wszystko są kwestie priorytetowe. Nic więc dziwnego, 
że Austria jest światowym liderem organicznego rol
nictwa. Około 26% powierzchni rolniczej i około 15% 
wszystkich winnic jest już zarządzane zgodnie z wytycz
nymi rolnictwa organicznego*. W Austrii działa także 
oficjalny program certyfikacji zrównoważonej uprawy 
winorośli. Wreszcie, większość kiści wciąż zbierana jest 
ręcznie. Mimo to – a może właśnie dlatego – krajowa 
branża winiarska rozwija się ostatnio szczególnie dyna
micznie. Liczba firm konkurujących na międzynaro
dowym rynku konsekwentnie rośnie, a nowe nazwy co 

10

5
PRZYRODA  
WYDAJNOŚĆ  
I ŚWIADOMOŚĆ

* Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, Regionów i Turystyki, lipiec 2020 r.
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roku zyskują uznanie poza Austrią. Krzywa przycho
dów z eksportu prezentuje się podobnie jak w przypad
ku odnoszących największe sukcesy krajów Nowego 
Świata. 

11

Program certyfikacji 
„Sustainable Austria” 
(Zrównoważona Austria) 
reguluje stosowanie określenia 
„zrównoważony” w austriac-
kiej branży winiarskiej. 

Wina wytwarzane orga-
nicznie lub biodynamicznie 
można rozpoznać dzięki 
zielonemu logo produktu 
organicznego UE z numerem 
jednostki certyfikującej.
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W austriackiej branży winiarskiej dominują gospodar
stwa rodzinne, dlatego też nie jest ona skoncentrowana 
na produkcji masowej. Przy takiej strukturze własno
ściowej oraz wysokiej pracochłonności produkcji rze
mieślniczej, a także rygorystycznych ograniczeniach 
dotyczących wydajności winnic, Austria może sprzeda
wać krajowe wino w niższych przedziałach cenowych 
tylko w wyjątkowych okolicznościach (duże zbiory, jed
norazowe oferty marketingowe, wyprzedaż...). Mimo 
to austriackie wina charakteryzują się doskonałym sto
sunkiem jakości do ceny we wszystkich rentownych ka
tegoriach cenowych. Wiele win w cenie od 10 do 
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STOSUNEK JAKO-  
ŚCI DO CENY  
WYSOKA JAKOŚĆ,  
UCZCIWE CENY
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20 euro oferowanych poza Austrią może się równać 
pod względem jakości z produktami, które na między
narodowym rynku kosztują zwykle znacznie więcej. 
Najlepsze austriackie wina o międzynarodowej reno
mie są szczególnie atrakcyjne pod tym względem. Jeden 
z czołowych amerykańskich importerów i ekspertów 
winiarskich ujął to w ten sposób: „Grüner Veltliner ofe
ruje najwyższą wartość na świecie w segmencie wy
kwintnych win. Im więcej wydasz, tym więcej zyskasz”. 
Ten cytat doskonale pasuje także do innych austriac
kich win z najwyższej półki.

13
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Austriackie wina mają zwartą strukturę i  wynikającą 
z klimatu świeżość, dzięki czemu doskonale pasują do 
najróżniejszych stylów kulinarnych i kuchni: od środ
kowoeuropejskiej poprzez śródziemnomorską po azja
tycką, a także etniczną i fusion. 

W  licznych międzynarodowych degustacjach spraw
dzono, że Grüner Veltliner i tak dalej świetnie kompo
nują się także z daniami chińskimi i wieloma potrawami 
z innych krajów Azji. Jednak wina austriackie są, rzecz 
jasna, mocno zakorzenione we wspaniałej austriackiej 
tradycji kulinarnej. Krótko mówiąc: idealnie pasują do 
najróżniejszych posiłków – od sznycla do sushi.

14

7
SMAK  
IDEALNE DO SZNYCLA
I DO SUSHI
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Wachau

Odcinek wąskiej doliny Dunaju pomiędzy miastami Melk 
i  Krems został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa. 
Głównymi szczepami uprawianymi w  tej okolicy są Grüner 
Veltliner i  Riesling. Winnice zajmują łączną powierzchnię 
1344 hektarów, a wiele z nich znajduje się na malowniczych 
terasach wykutych w litej skale. Typowe dla regionu wina Wa
chau DAC odzwierciedlają zróżnicowanie odmian („Gebiet
swein“  – wino regionalne i  „Ortswein“  – wino „wiejskie”). 
Lokalną specjalnością są Grüner Veltliner i  Riesling („Rie
denwein“ – wino z jednej winnicy). Jednocześnie nadal funk
cjonują dobrze znane kategorie „Steinfeder”, „Federspiel” 
i „Smaragd”.

Kremstal

2368 hektarów winnic w tym regionie jest podzielone między 
trzy osobne strefy: historyczne miasto Krems i pobliską skali
stą dolinę, imponujące wschodnie obszary lessowe oraz małe 
wioski winiarskie wokół opactwa Göttweig na południe od 

16
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Dunaj płynący przez austriacki kraj 
związkowy z największą produkcją wina 
jest jego główną arterią. Wytwarza się tam 
wiele win z różnych szczepów winorośli: 
wina białe od lekkich i orzeźwiających po 
monumentalne, eleganckie wina czerwo-
ne, wina musujące i wykwintne wina de-
serowe. Obszar obejmuje osiem regionów 
uprawy, z których każdy wyróżnia się 
własnym stylem produkowanych win i re-
gionalną typowością. 

Kamptal

Jeden z  odnoszących największe sukcesy austriackich regio
nów winiarskich, z łączną powierzchnią upraw 3907 hektarów 
i  licznymi winnicami najwyższej kategorii. Najpowszechniej
sze w Kamptal są lessy i gleby pierwotne. Kilka winnic, w tym 
słynna Heiligenstein, dysponuje także glebami wulkanicznymi. 
Status DAC nadano tu szczepom Grüner Veltliner i Riesling. 

Traisental

Powierzchnia tutejszych winnic liczy zaledwie 815 hektarów, 
ale region słynie z wybornych win. Korzenne i mineralne od
miany Grüner Veltliner i Riesling z apelacją Traisental zyskały 
już wielbicieli na całym świecie. Romantyczne wioski winiar
skie i otwarte na gości winiarnie („Heurige”) to prawdziwa 
gratka dla turystów odwiedzających tę okolicę.

17

(DOLNA AUSTRIA) 
28 145 hektarów

NIEDER-  
ÖSTERREICH  

Dunaju. Razem tworzą one apelację DAC dla dwóch najlep
szych na świecie białych szczepów winnych: Grüner Veltliner 
i Riesling.
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Wagram

Granicą przedzielającą ten zdominowany przez lessy region 
winiarski (2720 hektarów) na dwie części jest Dunaj. Obszar 
północny z majestatycznymi terasami lessowymi to siedlisko 
najwspanialszych upraw Grüner Veltliner w  Austrii, a  także 
specjalnej białej odmiany Roter Veltliner. W  historycznym 
mieście winiarskim Klosterneuburg na południe od Dunaju, 
niedaleko Wiednia, działa najstarsza szkoła winiarska na świe
cie, założona w 1860 roku.

Weinviertel 

Największy region uprawy winorośli w Austrii (13 858 hek
tarów) jest znany z różnych odmian winorośli, ale wśród nich 
wyróżnia się oczywiście Grüner Veltliner. Silnie zaznaczoną, 
typową cechą win z tego regionu jest korzenny, pieprzowy nos. 
W 2003 roku Grüner Veltliner z Weinviertel jako pierwsze au
striackie wino otrzymał status DAC.

18
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Carnuntum

Pierwsze krzewy winorośli w historycznym regionie Carnun
tum posadzili Rzymianie. Tutejsze uprawy zajmują obszar 906 
hektarów; to tu powstają najlepsze austriackie wina czerwo
ne, a także wina białe o solidnej strukturze. Jako Carnuntum 
DAC mogą być oznaczane wina ze szczepów Grüner Veltliner, 
Chardonnay lub Weissburgunder, Zweigelt lub Blaufränki
sch. Idealnym terroir dla tego ostatniego są wapienne gleby 
Spitzerberg.

Thermenregion

Thermenregion to 2181 hektarów winnic graniczących z La
sem Wiedeńskim. Na północy regionu dominują białe wina 
typu owocowego o pełnej strukturze, wytwarzane zwykle z od
mian Zierfandler i Rotgipfler. Południe regionu to przyczółek 
win czerwonych, takich jak pachnące czeremchą Sankt Lau
rent i eleganckie Pinot Noir. 

19
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Kraj związkowy na wschodnim krańcu Au-
strii, z długą granicą z Węgrami. Na jego te-
rytorium znajduje się Jezioro Nezyderskie, 
najdalej wysunięte na wschód jezioro stepowe 
w Europie. Oznaczenie „Burgenland” można 
spotkać na najróżniejszych winach – czerwo-
nych o pełnej strukturze, wyśmienitych bia-
łych winach, a także na szeregu szlachetnych 
słodkich win, takich jak kultowe Ruster Aus-
bruch. W sześciu regionach winiarskich Bur-
genlandu powstają najwyższej klasy Qua-
litätsweine o mocnym charakterze i regionalnej 
typowości.

Neusiedlersee
Neusiedlersee to region na wschód o Jeziora Nezyderskiego, 
obejmujący 6675 hektarów winnic między miastem Neusiedl 
a węgierską granicą, wzgórza wokół winiarskiego miasteczka 
Gols oraz równiny Heideboden i Seewinkel. Od 2012 roku Neu
siedlersee DAC słynie z owocowych i harmonijnych czerwonych 
win wytwarzanych ze szczepu Zweigelt, także w wersji Reserve 
o pełniejszej strukturze. Od 2020 roku również słodkie wina 
z tego regionu mogą nosić oznaczenie „Neusiedlersee DAC”.
 

Leithaberg 
Ten region DAC na zachodnim brzegu Jeziora Nezyderskiego 
jako pierwszy w Austrii uzyskał prawo do oznaczania regional
nego pochodzenia zarówno win białych, jak i czerwonych. 
W regionie Leithaberg DAC z 3097 hektarami winnic na łup
kowych i wapiennych glebach wytwarza się znakomite wina 
białe (z odmian Weissburgunder, Chardonnay, Neuburger 
i Grüner Veltliner), a także najwyższej jakości mineralne wina 
ze szczepu Blaufränkisch.

20

13 100 hektarów

BURGENLAND

Rust 
Wolne Miasto Rust szczyci się stuletnią tradycją uprawy wino
rośli. Lokalną specjalnością jest Ruster Ausbruch – wino typu 
Trockenbeerenauslese wytwarzane wyłącznie w położonych 
na terenie miasta winnicach o powierzchni 412 hektarów. Od 
2020 roku słodkie wina z Rust są chronione oznaczeniem po
chodzenia „Ruster Ausbruch DAC”. Wina wytrawne z Rust 
mogą być oznaczane jako „Burgenland” lub ewentualnie 
„Lei thaberg DAC”.
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Mittelburgenland
Dominującą odmianą na 2104 hektarach winnic w  regionie 
Mittelburgenland jest Blaufränkisch. Niepowtarzalny aromat 
czarnych owoców leśnych oraz wykwintne, korzenne nuty 
rozwijające się na ciepłych, ilastych glebach nadają winom 
z Mittelburgenland DAC regionalną typowość. Wina z katego
rii Reserve udowodniły już swój wielki potencjał dojrzewania.

Eisenberg 
Region winiarski na południu Burgenlandu to spokojna, sielan
kowa wiejska okolica wzdłuż granicy z Węgrami. Doskonałe 
krzewy Blaufränkisch uprawiane są na 515 hektarach, a wytwa
rzane tu wino cechuje się wyjątkowo mineralnym charakterem 
i świeżością. Od 2009 roku wina z tego regionu są butelkowane 
z etykietami Eisenberg DAC lub Eisenberg DAC Reserve.

21

Rosalia 
Na południowych zboczach pasma Rosalia położony jest naj
mniejszy region winiarski Burgenlandu z winnicami zajmujący
mi zaledwie 297 hektarów. Zweigelt i Blaufränkisch są tam 
uprawiane na młodych glebach osadowych będących pozosta
łością prehistorycznego oceanu, jako baza dla intensywnych 
i owocowych win Rosalia DAC i świeże i korzenne wino Rosalia 
DAC Rosé wytwarzane z jednej lub kilku odmian Qualitäts wein.
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Vulkanland Steiermark

Na obrzeżach tutejszych wygasłych wulkanów powstało wiele 
małych winiarskich „wysepek” – stąd właśnie nazwa regionu. 
Na 1524 hektarach winnic założonych na wulkanicznych gle
bach uprawiane są wyraziste szczepy o silnie zaznaczonym in
dywidualnym charakterze – przede wszystkim Welschriesling, 
Weissburgunder, Morillon (Chardonnay) i Sauvignon Blanc, 
oczywiście ze statusem DAC. Lokalną specjalnością okolic 
Klöch jest Traminer.

Südsteiermark

Ciągnące się częściowo wzdłuż granicy ze Słowenią, zapiera
jące dech w piersiach strome zbocza Südsteiermark należą do 
najurokliwszych regionów winiarskich na świecie. Na 2563 
hektarach uprawiane są liczne odmiany białych winogron sta
nowiących podstawę dla win DAC. Wizytówką regionu jest 
jednak bez wątpienia Sauvignon Blanc rosnący na wapieniu 
muszlowym w najlepszych winnicach. Na uwagę zasługują też 
gleby łupkowe na wzgórzach Sausal.
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Winiarskie krajobrazy regionu Steier-
mark należą do najpiękniejszych na 
świecie za sprawą winnic położonych na 
wyjątkowo stromych stokach. Wina sty-
ryjskie to między innymi świeży Welsch-
riesling, pikantny Gelber Muskateller, 
delikatny Weissburgunder i treściwe 
Chardonnay (znane tu także pod na-
zwą Morillon). Każde z nich ma też 
krystalicznie czysty charakter. Przede 
wszystkim jednak ze Styrii pochodzą 
zaliczane do najlepszych na świecie 
Sauvignon Blanc.

Weststeiermark

Romantyczny Weststeiermark to 546 hektarów winnic. Około 
70% upraw stanowi odmiana Blauer Wildbacher, z której po
wstaje unikatowe dla tego terroir wino Schilcher. To rzadkie, 
różowe wino o silnie zaznaczonej kwasowości zyskało już na 
świecie status kultowego. Obok typowych styryjskich białych 
win Sauvignon Blanc, Welschriesling i Weissburgunder także 
i  ta specjalność regionu może być rozprowadzana z etykietą 
Weststeiermark DAC. 

23

(STYRIA) 
4633 hektary

STEIERMARK  
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Winnice w  stolicy Austrii są ważnym elementem go-
spodarki i kultury. Wytwarzane są tam wina w wielu 
różnych stylach, od Wiener Gemischter Satz poprzez 
Grüner Veltliner i  Riesling po Weissburgunder, Char-
donnay, a  także wyborne wina czerwone. Wiedeń jest 
szczególnie dumny z romantycznych winiarni Heuriger, 
uwielbianych zarówno przez mieszkańców miasta, jak 
i turystów.

Wiener Gemischter Satz DAC

„Gemischter Satz” (ang.: field blend) to określenie odnoszące 
się do praktyki sadzenia, zbierania i winifikacji różnych bia
łych szczepów razem. Dzięki tej tradycyjnej metodzie w wie
deńskich winnicach i  winiarniach powstają wspaniałe wina 
z regionalną typowością, które mogą być oznaczane etykietą 
konkretnej winnicy. W skład Wiener Gemischter Satz wchodza 
takie szczepy, jak Grüner Veltliner, Welschriesling, Weissbur
gunder, Riesling, Traminer i innne.

24

(WIEDEŃ)
637 hektarów

WIEN
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KATEGORIE WIN
AUSTRIACKICH

Austriackie wina wytrawne mogą być zaliczane do klasycz
nych win typu owocowego lub do pełnostrukturalnych win 
reserve, nadających się do leżakowania. W Austrii produkowa
ne są też wyjątkowe wina musujące, owocowe różowe oraz wy
kwintne Prädikatsweine. 

Zgodnie z austriackimi przepisami winiarskimi tradycyjny ter
min „Landwein” zastępuje wspólnotowy termin „wino 
z chronionym oznaczeniem geograficznym”. Grona wykorzy
stywane do produkcji Landwein muszą pochodzić z obszarów 
upraw Weinland, Steirerland lub Bergland. 

Oznaczenie „Qualitätswein” może znaleźć 
się wyłącznie na winie wyprodukowanym z jed
nego lub kilku z 40 wybranych szczepów oraz 
pochodzącym z określonego w przepisach re
gionu winiarskiego z chronionym oznaczeniem 

pochodzenia. Qualitätswein podlega kontroli austriackiego 
Federalnego Laboratorium Wina i  jest oznaczane na etykie
cie numerem kontroli federalnej. Qualitätswein butelkowane 
w  wytwórni należącej do właściciela winnicy lub przez nie
go kontrolowanej (tzw. Estate) są oznaczane czerwonobia
łoczerwoną banderolą na zamknięciu butelki. Maksymalna 
wydajność winnicy w  przypadku austriackich Qualitätswein 
wynosi 10000 kg/ha.
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DAC (Districtus Austriae Controllatus)

Symbol DAC na etykiecie Qualitätswein wskazuje na regio
nalną typowość produktu, z którego on pochodzi (odpowied
nik francuskiego AOC lub włoskiego DOC). Dodatkowe 
oznaczenie „Reserve” wskazuje na szczególnie wysoką jakość 
wina, które nadaje się do leżakowania w piwnicy. „DAC” za
wsze odnosi się do geograficznego regionu pochodzenia wina, 
a nie samej odmiany winorośli.

Wino Qualitätswein i DAC może także pochodzić z jednej 
konkretnej winnicy – wtedy musi być oznaczone na etykiecie 
słowem „Ried” („z jednej winnicy”), po którym następuje na
zwa winnicy.

KMW (Klosterneuburger Mostwaage): Zawartość cukru w gramach 
na 100 gramów moszczu. 1 °KMW odpowiada w przybliżeniu 0,9 °Brix.

PRÄDIKATSWEIN

Prädikatswein to Qualitätswein z  dodatkowym wyróżnikiem 
wskazującym na szczególną dojrzałość gron i metodę zbioru. 
Wzbogacanie/dosładzanie nie jest dozwolone. 

➤ Spätlese: minimalna zawartość cukru w moszczu: 
 19 °KMW; z całkowicie dojrzałych gron 

➤ Auslese: co najmniej 21 °KMW; wyłącznie ze starannie
 wyselekcjonowanych, całkowicie dojrzałych gron

➤ Beerenauslese (BA): co najmniej 25 °KMW; 
 z przejrzałych i porażonych szlachetną pleśnią gron 

➤ Eiswein: co najmniej 25 °KMW; z gron zbieranych 
 i tłoczonych w stanie naturalnego zmrożenia

➤ Strohwein/Schilfwein: co najmniej 25 °KMW; 
 z całkowicie dojrzałych gron, które poddano suszeniu 
 na słomie, trzcinie lub na sznurach przez co najmniej 
 trzy miesiące

➤ Trockenbeerenauslese (TBA): co najmniej 
 30 °KMW; głównie z ekstremalnie skurczonych gron 
 porażonych szlachetną pleśnią. TBA z Rust jako jedyne 
 wino może być oznaczane słowem „Ausbruch” obok 
 oznaczenia geograficznego „Rust”. 

Obowiązkowy 
zbiór ręczny!

Obowiązkowy 
zbiór ręczny!
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Grosse 
Reserve

Reserve

Klassik

Grona zbierane ręcznie; tłoczenie w jednej gminie; 
wyłącznie tradycyjna fermentacja butelkowa; dojrzewanie 
na drożdżach przez co najmniej 30 miesięcy. 

Grona zbierane ręcznie; tłoczenie w jednym kraju 
związkowym Austrii; wyłącznie tradycyjna fermentacja 
butelkowa; dojrzewanie na drożdżach przez co 
najmniej 18 miesięcy. 

Grona zbierane w jednym kraju związkowym 
Austrii; dozwolone wszystkie metody wytwarzania 
wina musującego; dojrzewanie na drożdżach 
przez co najmniej 9 miesięcy. 

Trzypoziomowa piramida jakości Sekt g.U. 
(wina musujące z chronionym 
oznaczeniem pochodzenia)

Każdy poziom obejmuje dalsze standardy zapewnienia jakości. Najważniejsze z nich dotyczą 
zasad pracy w winnicy, zbiorów, ręcznego zbierania, maksymalnej wysokości układania 
zebranych kiści w pojemniku, wydajności winnicy i delikatnego tłoczenia.

SEKT g.U.  

Nawiązując do 175letniej tradycji wytwarzania win musują
cych, w 2016 roku Austria prawnie zdefiniowała nową katego
rię z najwyższej półki: wina austriackie typu Sekt z chronio
nym oznaczeniem pochodzenia – Sekt g.U. (Sekt mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung). Wprowadzenie wina oznaczonego jako 
Sekt g.U. na rynek wymaga spełnienia szeregu ściśle określo
nych warunków. Poszczególne cechy składające się na tę kate
gorię można przedstawić na schemacie trzypoziomowej pira
midy: Klassik, Reserve i Grosse Reserve. 

Sekt g.U. Klassik to aromatyczne i lekkie wino, w którym ła
two rozpoznać pierwotny zapach szczepu, z którego zostało 
wytworzone. Reserve i Grosse Reserve imponują z kolei ele
gancką strukturą kwasowości oraz wybornym i długim fini
szem, któremu często towarzyszą nuty brioszki.

Obowiązkowy 
zbiór ręczny!

Obowiązkowy 
zbiór ręczny!



SZWAJCARIA

BELGIA NIEMCY

HOLANDIA
ZJEDNOCZONE 

KRÓLESTWO

REPUBLIKA CZESKA

POLSKA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

WĘGRY

CHORWACJA

BOŚNIA I 
HERCEGOWINA

SERBIA

FRANCJA

HISZPANIA

WŁOCHY

WIEDEŃ

BEAUNE

REIMS
48°

47°

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg

Eisenberg DAC

Rosalia DAC

Leithaberg DAC

Thermenregion

Carnuntum DAC

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau DAC

Wagram
Kremstal DAC

Kamptal DAC
Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Ruster Ausbruch DAC

Mittelburgenland DAC

NIEDERÖSTERREICH
(DOLNA AUSTRIA | 28,145 HA)OBERÖSTERREICH

(GÓRNA AUSTRIA | 45 HA)

TIROL 
(TYROL | 5 HA)

SALZBURG
(7 HA)

VORARLBERG
(10 HA)

KÄRNTEN
(KARYNTIA | 170 HA)

BURGENLAND 
(13,100 HA)

STEIERMARK
(STYRIA | 4,633 HA)

WIEN 
(WIEDEŃ| 637 HA)

Südsteiermark DAC

Vulkanland Steiermark DAC

Weststeiermark DAC

Dunaj

Jeziora 
Nezyderskiego



REGIONY  
UPRAWA WINOROŚLI

Siedem żywiołów fascynacji
 Klimat
 Ziemia 
 Szczepy
 Kultura 
 Przyroda
 Stosunek ceny do jakości
 Smak

SPIS TREŚCI
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THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.

© Austrian Wine Marketing Board, styczeń 2021 r.

16 Regiony uprawy winorośli 

Kategorie wina austriackiego25
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