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R ok 2020 był tu szczególny i wprowa-
dził mnóstwo zamieszania. Do gro-
na DAC, czyli austriackich apelacji, 

dołączyła po latach ociągania i krygowania 
się na wszystkie możliwe sposoby gwiazda 
Dolnej Austrii czyli okręg Wachau, przyj-
mując na siebie trzeci już z kolei system 
jakościowej hierarchizacji wina, po starej 
ogólnogermańskiej i okropnie już anachro-
nicznej piramidzie predykatów oraz wła-
snym, unikalnym trzystopniowym systemie 
Steinfeder-Federspiel-Smaragd. Swoje DAC 
otrzymała grupa równie słynnych win spod 

znaku Ruster Ausbruch – jednych z najwy-
bitniejszych dziś w świecie słodkich win 
botrytyzowanych. Także od roku 2020 
system DAC w wielu okręgach winiarskich 
Austrii wzbogacił się o dodatkową klasyfi-
kację siedliskową stworzoną trochę na wzór 
burgundzkiej piramidy win regionalnych, 
gminnych oraz premier i grand crus, a tro-
chę na wzór systemu klasyfikacji najlepszych 
niemieckich parceli zbudowanego w 2012 
roku na potrzeby winiarzy zrzeszonych 
w elitarnym stowarzyszeniu VDP.Prädikat-
sweinguter (co dla wspomnianego Wachau 

stanowi już w gruncie rzeczy czwarty system 
klasyfikacji jakościowej wina, ale co tam!). 
A jeśli dodamy do tego zmiany z kilku po-
przednich lat w Carnuntum, Styrii i Burgen-
landzie, okaże się, że wykład Jesse Beckera 
MS , który rozpoczął majową degustację 
online Austrian Tasting Poland, był nie tyl-
ko fantastycznie poprowadzony, ale bardzo, 
bardzo potrzebny.

Jesse zrobił rzecz niemal niemożliwą: 
w 45 minut powiedział o Austrii wszystko 
to, co większości z  nas, opowiadających 
tu ówdzie o winie, zajmuje zwykle kilka 

Wyjaśnić Austrię
Jest wiele powodów, dla których warto i potrzeba omawiać, pokazywać i wspólnie degustować w Polsce wina 
austriackie, pośród nich zapewne najważniejszym jest ich nadzwyczajna jakość, ale dziś, A.D.2021, trzeba o nich 
mówić także i z uwagi na gwałtowne zmiany na winiarskiej mapie Austrii. Zorganizowana przez Austrian Wine 
Marketing Board we współpracy z Winicjatywą degustacja Austrian Tasting Poland – Stay-at-home Edition nie 
mogła zatem odbyć się w lepszym momencie. 
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Esencja 
POŁUDNIA 

WŁOCH

Aby dowiedzieć się więcej o winach zadzwoń 535 577 577

albo wejdź na stronę www.domwina.pl

Cena klubowa: 177 zł
Cena detaliczna: 199 zł
Kod wina: WFV27
Punkty klubowe: 35

Il Teo Primitivo  
di Manduria 

godzin. Do tego każdy z  nie-
mal setki słuchających tej kon-
ferencji miał do dyspozycji 
zestaw próbek degustacyjnych 
od wybranych przez siebie 
producentów oraz możliwość 
odbycia prywatnych rozmów 
z nimi za pośrednictwem nie-
zwykle użytecznej platformy 
spotkaniowej Brella. 

Dopełnieniem części kon-
ferencyjnej było nieco dłuższe 
seminarium Piotra Pietrasa 
MS skoncentrowane już tylko 
na winach czerwonych, wciąż 
niesłusznie pozostających 
nieco w  cieniu austriackich 
rieslingów i grüner veltlinerów. 
Tu pochylaliśmy się wspólnie 
nad tuzinem wybranych przez 
prowadzącego blaufränkischów, 
zweigeltów i  pinotów, choć 
z niejasnych powodów co naj-
mniej trzy z nich różniły się od 
win przesłanych uczestnikom 
(zamiast Pinot Noir Rosenweg 
2019 od Hubera mieliśmy Pinot 
Noir Himmelreich 2017, zamiast 

starutkiego Pinot Noir Select 
2006 od Wieningera próbowa-
liśmy rocznik 2018, podczas gdy 
Piotr Pietras charakteryzował 
rocznik 2012 Blaufranskicha 
Ried Mariental od Triebaumera, 
my mieliśmy w kieliszku to sa-
mo wino z 2017). Przy formule 
ściśle warsztatowej, jaką zapro-
ponował prowadzący, te różni-
ce niestety mają z oczywistych 
względów znaczenie istotnie. 

Trochę też szkoda, że zgod-
nie z opisem winiarni na Brelli 
właściwie wszyscy z 27 prezen-
towanych producentów mają 
już w Polsce swoich importerów. 
Z drugiej strony Austrian Wine 
Marketing Board, jak żadna te-
go typu organizacja na świecie, 
potrafi nie tylko wspomagać 
winiarzy w  podbijaniu kolej-
nych zagranicznych rynków, ale 
przede wszystkim dbać o dobre 
imię, rozpoznawalność i popu-
larność win austriackich od lat 
z powodzeniem sprzedawanych 
w szerokim świecie.  ◆




