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Turinys

6
ČILĖ
Ketvirtą vietą pasaulyje pagal
eksporto pardavimus užimanti
„Viña Maipo” vyninė buvo įkurta
dar 1948-aisiais metais.

6 psl.

15

25

ISPANIJA
Daugiau kaip 4 mln. elegantiškų
butelių sutalpinti galinti vyno
darykla.

PASIGAMINKITE
Salotos su figomis ir
gorgonzola.

15 psl.

25 psl.

33

42

ITALIJA
Italija – vienintelė pasaulio šalis, kurios visuose regionuose galima rasti vynuogynų.

MAISTO VYNAS
Prancūzijoje įprasta vyną patiekti
su maistu ir tik išimtiniais atvejais jis
buvo gaminamas vartoti be maisto.

33 psl.

42 psl.

46

51

PRANCŪZIJA
Didelei pasaulio vynų daliai vis dar
daro įtaką kelių Prancūzijos regionų
vynuogių veislės bei iš jų gaminamo
vyno stilius.

VOKIETIJA
Vokietija – šiauriausias vyno
kraštas.

51 psl.

Vynas nuo seno laikomas vienu vertingiausių ir subtiliausių
gėrimų pasaulyje.
Sakoma, kad vynas yra vienas iš seniausių pasaulyje žinomų
alkoholinių gėrimų. Tačiau rūšių, aromatų ir skonių gausa
neretai apsuka galvą, todėl išsirinkti konkrečiai progai
tinkamiausią vyną gali būti sudėtinga.
Taigi kaip nepasiklysti vyno pasaulyje – kokio regiono vyną
pasirinkti, kokių skoninių savybių bei aromato tikėtis ir su
kuo pasirinktą vyną derinti? Į visus šiuos klausimus atsakome,
kviesdami Jus į ekspediciją po platų vynų pasaulį. Šiame
kataloge Čilės, Gruzijos, Ispanijos, Prancūzijos ir daugybės kitų
pasaulio šalių vynų horizontai – lyg ant delno.
Desertui ar pietums, jaukiam vakarui su antrąja puse ar
iškilmingai šventei – išsirinkti tinkamiausią vyną dar niekad
nebuvo taip lengva.

46 psl.

67

ŽYMĖJIMO
REIKŠMĖS

PASIGAMINKITE
Maskarponės desertas su
avietėmis.

Vyno aromatai:

67 psl.

Kelionė po
pavasarėjantį
vyno pasaulį

Žolelių
Gėlių
Vaisių
Prieskonių
Vyno derinimas:
Su sūriais
Su desertais
Su raudona mėsa
Su žuvimi ir jūros gėrybėmis
Su paukštiena ir balta mėsa

Įdomių atradimų, mieli skaitytojai!

Argentina

4

Argentina

Argentina

Kokybė

Nors Argentinos vyndarystės ištakos prasidėjo Ispanijoje, ši šalis
yra didžiausia Pietų Amerikos vynų gamintoja, nes būtent čia
yra geras klimatas ir ypatingai daug saulėtų dienų – tai idealios
sąlygos vynmedžiams augti.
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Vyninė „Viña Doña Paula“, įsikūrusi viename iš aukščiausiai esančių
vietovių Lujan de Cuyo, Mendozos regione, Argentinoje, garsėja itin
aukštos kokybės argentinietiškų vynų gamyba. Vyninė šiuo metu valdo
760 hektarų vynuogynų. Visas reikiamas derliaus kiekis surenkamas tik
iš „Doña Paula“ vynuogynų.

6

2

5

3

1

4

1 / Baltasis sausas
vynas „Finca 878
Chardonnay“

Šis vynas tinkamiausias vartoti 8–10
Co temperatūros, prie žuvies, jūros gėrybių ar daržovių ir minkšto sūrio.

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

2 / Raudonasis sausas
vynas „Finca 878 Malbec Merlot“

3 / Raudonasis sausas
vynas „Finca 878
Malbec“

4 / Baltasis sausas vynas „Tussock Jumper
Cabernet Sauvignon“

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

Vynas tinkamiausias vartoti 16–18
Co temperatūros ir idealiai tinka prie
troškinių, kepsnių ant grotelių, makaronų su padažais ir ryžių.

10 hektarų ploto „Finca 878“ yra naujausias vyno ūkis Finca Martha grupėje. O šis vynas puikiai derės prie ryžių
ir troškintos raudonos mėsos.

Juodųjų serbentų, gervuogių bei šokolado aromatų vynas derės prie įvairios raudonos mėsos, ispaniškos bei
prancūziškos virtuvės patiekalų.
NAUJIENA

5 / Baltasis sausas vynas
„Los Cardos Chardonnay“

Šiam vynui būdinga geltona aukso spalva, subtilus
atogrąžų vaisių aromatas, gaivus skonis bei minkštas poskonis. Rekomenduojama patiekti prie žuvies,
paukštienos ir makaronų.

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

6 / Raudonasis sausas vynas
„Los Cardos Cabernet
Sauvignon“

Tai raudonasis sausas vynas, pagamintas Mendozos regione, Argentinoje. Jam būdinga sodri raudona spalva, ryškus juodųjų serbentų, gervuogių, šokolado ir prieskonių aromatas. Vynas tinka prie troškinių, makaronų ir įvairių sūrių.

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

7 / Raudonasis sausas vynas
„Los Cardos Malbec“

Šis raudonasis sausas vynas pagamintas Mendozos
regione, Argentinoje. Vynui būdinga geltona aukso
spalva, subtilus atogrąžų vaisių aromatas, gaivus skonis bei minkštas poskonis. Vynas tinka prie avienos,
jautienos, kinų virtuvės patiekalų.

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

Čilė

6

Čilė

7

Čilė
Ketvirtą vietą pasaulyje pagal eksporto pardavimus
užimanti „Viña Maipo” vyninė buvo įkurta dar 1948-aisiais
metais. Ji pastatyta vyndarystės tradicijomis ir aukštos
kokybės vynu garsiame Maipo slėnyje, to paties
pavadinimo miestelyje. Laikui bėgant vyninė išaugo ir
išplėtė savo veiklą kituose Čilės vyno regionuose, kur
galėjo pritaikyti Maipo regione įgytas vyno gamybos žinias
bei tradicijas. O Maipo upės veikiamas dirvožemis, šaltos
žiemos ir ilgos karštos vasaros sukuria tinkamas sąlygas
išskirtinės kokybės vyno gamybai.
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1 / Raudonasis sausas vynas
„Vina Maipo Varietal Cabernet
Sauvignon“

Vynas derės prie mėsos padažu pagardintų makaronų, vištienos bei kalakutienos, picos. Tinka prie vidutinio kietumo ir brandos sūrių.

3 l - 1759 Eur / 6073 Lt
NAUJIENA

2 / Baltasis sausas vynas „Vina
Maipo Varietal Chardonnay“

„Viña Maipo“ vyndarys siekia išreikšti Čilės vyno skonio unikalumą, jo skonyje ir kvape atskleisti kiekvienai vynuogei, išaugintai šioje šalyje būdingas savybes. Dera su paukštiena bei sodriais žuvies patiekalais.

3 l - 1759 Eur / 6073 Lt
NAUJIENA

3 / Raudonasis sausas vynas „Vina Maipo Vitral Reserva Syrah“
Vynas derės su negausiai prieskoniais pagardintais
žuvies ir jūros gėrybių patiekalais, nebrandintais sūriais ir neaštraus skonio makaronų patiekalais.

0,75 l - 849 Eur / 2931 Lt

4 / Baltasis sausas vynas „Vina Maipo Vitral
Reserva Chardonnay“

Vynas tinkamas ragauti su žuvies ir jūros gėrybių, neaštraus skonio makaronų patiekalais ir keptomis daržovėmis.
Tinka prie minkštų sūrių.

0,75 l - 849 Eur / 2931 Lt
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5 / Raudonasis sausas
vynas „Vina Maipo
Vitral Reserva
Carmenere“

6 / Raudonasis saldus
vynas „Vina Maipo
Dulzino“

Vynas derės su keptais ant grotelių
mėsos patiekalais, vidutinio kietumo
sūriais bei makaronų patiekalais.

Tai gaivaus, lengvo skonio vynas iš
„Viña Maipo“ asortimento. Vyno skonis derės prie vaisių salotų ar ne per
saldžių desertų.

7 / Baltasis saldus vynas „Vina Maipo Dulzino
Moscato“

0,75 l - 849 Eur / 2931 Lt

0,75 l - 519 Eur / 1792 Lt

0,75 l - 519 Eur / 1792 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Dulzino žodis originalo kalba („Dulce“
ir „Vino“) išvertus į lietuvių kalbą reiškia „saldus vynas“. Derės prie vaisių salotų ar ne per saldžių desertų.

Čilė

8

Čilė

9

Čilės skoniai
Ar žinojote, kad iš Čilėje esančio Maipo regiono
atkeliaujanti vynuogė dažnai suteikia vynui tropinių vaisių,
ypač ananasų, aromatą bei prieskonį, iš Colchagua regiono
– prinokusių juodųjų vaisių natas, o iš Pencahue regiono –
žemės ir saldymedžio niuansus?
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1 / Raudonasis sausas vynas
„Antares Cabernet Sauvignon“

Rubino spalvos, intensyvaus juodųjų serbentų, prinokusių vyšnių aromato su aviečių užuominomis
vynas. Tiks su raudona mėsa, sūriais bei makaronų patiekalais.

0,75 l - 504 Eur / 1740 Lt

2 / Raudonasis sausas vynas
„Antares Carmenere“

Šio vyno aromate jaučiamas šiai vynuogių veislei būdingas pipiriškumas, žaliosios paprikos bei gervuogių aromatai su kakavos kvapų užuominomis. Rekomenduojamas prie raudonos ir baltos mėsos, makaronų patiekalų ir sūrių.

0,75 l - 504 Eur / 1740 Lt

3 / Raudonasis sausas vynas
„Marques Cabernet Savignon
Tinto“

Visi „Marques de Casa Concha“ vynai įvertinti 90 ir
daugiau balų prestižinio žurnalo rašančio apie vynus „Wine Spectator”. Šis vynas puikiai tiks prie keptų mėsos patiekalų, žvėrienos.

0,75 l - 1499 Eur / 5176 Lt

4 / Baltasis sausas vynas
„Marques de Casa Chardonnay“

Šį vyną rekomenduojama patiekti 10–12 Co prie
ikrų, upėtakio, rūkytos lašišos ar jūros gėrybių.

0,75 l - 1499 Eur / 5176 Lt

5 / Baltasis sausas vynas
„Antares Chardonnay“

Gelsvas „Antares Chardonnay“ išsiskiria intensyviu
tropinių vaisių ir obuolių aromatu. Puikiai tiks su žuvies bei makaronų patiekalais.

0,75 l - 504 Eur / 1740 Lt

6 / Baltasis pusiau saldus vynas
„Antares Late Harvest“

Aukso geltonumo spalvos „Antares Late Harvest“
gaminamas iš vėlyvojo skynimo derliaus, stipriai sunokusių vynuogių, tai lemia pusiau saldų vyno skonį. Šis vynas tinka prie švelnių nebrandintų sūrių ir
gaivių desertų.

0,75 l - 510 Eur / 1761 Lt
NAUJIENA

Čilė
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Čilė
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Čilė
Vyninę „Santa Rita“ 1880 metais Alto Jahuel regione, kur dabar ir yra jos
pagrindinis biuras, įkūrė Domingo Fernández Concha. Šiuo metu vyninė valdo
daugiau nei 3500 ha dirbamų žemių geriausiose ir itin skirtingomis savybėmis
pasižyminčiose vietovėse: Limarí, Casablanca, Leyda, Maipo, Colchagua, Apalta
ir Curicó slėniuose. Pristatome Jums šių slėnių vyną!
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1 / Baltasis sausas vynas „Santa
Rita Chardonnay“

Vynui būdingas subtilus citrusinių vaisių aromatas ir
gaivus tropinių vaisių skonis. Tiks prie baltos mėsos,
žuvies. Patiekti atšaldytą.

0,75 l - 1042 Eur / 3598 Lt

2 / Baltasis sausas vynas „Santa
Rita Medalla Chardonnay“
Šio vyno skonyje ir aromate juntami greipfrutai,
mandarinai, ananasai ir mango vaisiai. Tinka patiekti atšaldytą prie paukštienos, riebesnės žuvies bei
brandintų sūrių.

0,75 l - 1448 Eur / 5000 Lt

3 / Baltasis sausas vynas „Santa
Rita Late Harvest“
Tai baltasis saldus vynas, pagamintas Limari slėnyje, Čilėje. Jis išsiskiria skaidria žalsvai geltona spalva,
subtiliu ir kompleksišku citrusinių vaisių ir medaus
aromatu. Puikiai tinka prie brandintų sūrių ir vaisinių desertų.

0,75 l - 1042 Eur / 3598 Lt

4 / Raudonasis sausas vynas
„Santa Rita Carmenere“

Šiam vynui būdinga sodri rubino spalva, lengvas
prieskonių ir raudonųjų vaisių aromatas su vanilės natomis, išreikštas skonis, brandūs taninai. Tinka
prie raudonos mėsos, įvairių sūrių.

0,75 l - 1042 Eur / 3598 Lt

5 / Raudonasis vynas „Santa Rita Cabernet Sauvignon“
Šiam vynui būdinga ryški rubino spalva, ryškus prinokusių vaisių ir vanilės bei gvazdikėlių aromatas.
Puikiai tiks prie raudonos mėsos, ypač jautienos,
makaronų, kepsninėje paruoštų patiekalų ir įvairių sūrių.

0,75 l - 1042 Eur / 3598 Lt

6 / Raudonasis sausas vynas
„Santa Rita Medalla Cabernet
Sauvignon“

Tai vynas, kuris tinka prie gausiai prieskoniais pagardinto maisto: žvėrienos, makaronų, mėsos kepsnių ir įvairių aštresnių sūrių. Rūsyje galima laikyti dar
10–12 metų.

0,75 l - 1448 Eur / 5000 Lt

Čilė
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Čilė

Vyndarių rojus

Nakties
vynuogės

Čilė dažnai vadinama vyndarių rojumi, nes čia kiekvienais
metais orai yra itin palankūs ir vyndariai veisia vynuogynus
klimato požiūriu geriausiose vietose. „Montes“ vynų
gamintojai pirmuosius premium lygio Čilės vynus pradėjo
gaminti 1987 metais.
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„Tarapaca“ vynų gamintojai vynuoges
dažniausiai skina nakties metu, kad
išvengtų jų oksidacijos ir išlaikytų
kuo didesnę gaivumo ir šviežumo
koncentraciją vynuogėje. Dėl to vynas
tampa labai gaivus ir lengvas.
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1 / Raudonasis sausas vynas „Montes Reserva
Chardonnay“

2 / Baltasis sausas vynas „Montes Classic Cabernet
Sauvignon“

3 / Baltasis sausas vynas
„Tarapaca Sauvignon Blanc“

Šiame vyne juntami karamelės, cinamono, mėtų bei vaisių niuansai. Vynas puikiai derės prie lengvų raudonos mėsos, makaronų patiekalų.

Šis vynas labai gaivus ir lengvas. Rekomenduojamas patiekti prie salotų su artišokais, riebesnių žuvies ar jūros gėrybių patiekalų.

0,75 l - 880 Eur / 3038 Lt

0,75 l - 880 Eur / 3038 Lt

0,75 l - 695 Eur / 2400 Lt

Puikiai derės prie žuvies, salotų, bei paukštienos. Taip pat rekomenduojama patiekti atšaldytą iki 10–12 laipsnių temperatūros.

4 / Raudonasis sausas vynas „Tarapaca
Carmenere“

Šiame vyne juntamos vanilės ir kokoso užuominos. Rekomenduojamas prie
mėsos, paruoštos kepsninėje, grybų patiekalų ar puskiečio sūrio.

0,75 l - 715 Eur / 2469 Lt
NAUJIENA

Čilė
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Ispanija

15

Ispanija
Ši daugiau kaip 4 mln. elegantiškų butelių
sutalpinti galinti vyno darykla „Pagos del Rey
DO Rueda“ gamina Verdejo, Sauvignon Blanc
ir Rueda vyną, daugiausiai iš Verdea ir Viuraar
Macabeo vynuogių mišinio.

Čilė
Čilės vyndarystės sinonimas – „Carmenere“ vynuogė,
kurios gimtinė yra Bordo. Tačiau ten jai teko pelenės
vaidmuo, o su emigrantais atkeliavusi į Čilę ji tapo tikrąja
žvaigžde, nors šlovės valandos jai teko laukti daugiau
nei 100 metų. Mat ilgai buvo manoma, kad tai „Merlot“
veislė. Tik 1994 metais atlikus DNR tyrimus nustatyta,
jog tai prieskoninga, raudonaisiais vaisiais kvepianti
„Carmenere“.
Pirmasis vynmedis Čilėje Ramiojo
vandenyno pakrantės miestelyje La Serena
pasodintas 1551 metais. Tiksliai nežinoma,
ar sodinukas atkeliavo iš Ispanijos, Peru ar
Meksikos. Po trijų šimtų metų į šį tolimą
kraštą atvežtos vynuogės iš Bordo. Unikali
geografinė padėtis – Andų kalnai iš rytų,
šiaurėje – Atakamos dykuma, vakaruose
– Ramusis vandenynas – apsaugojo Čilės

Per pastaruosius
20 metų
pastebėta, kad
dėl unikalaus
klimato Čilės
vyndariai turi
galimybę gaminti
įvairiausio
stiliaus įdomų
vyną.

vynuogynus nuo pražūtingojo parazito
phylloxera, kuris XIX amžiaus pabaigoje
sunaikino apie 90 procentų Europos
vynuogynų.
Per pastaruosius 20 metų pastebėta, kad
dėl unikalaus klimato Čilės vyndariai
turi galimybę gaminti įvairiausio stiliaus
įdomų vyną. Kai kurie jų daro dirvožemio
tyrimus ir pagal juos sprendžia, kur ir
kokią vynuogių veislę geriausia sodinti. Jie
vadinami Naujosios Čilės vyndariais, kurie su
dideliu užsidegimu ir pasitikėjimu veržiasi į
ekstremalias klimato sąlygas turinčią Šiaurę
ir Pietus.
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Šalies šiaurėje, kur plyti Atakamos dykuma,
Elqui ir Limari slėniuose per metus iškrenta
vos 0,5 mm kritulių, dieną temperatūra
pakyla iki 50 laipsnių, o naktį nukrenta
iki 18 laipsnių padalos. Vynuogynai auga
daugiau nei 2 kilometrų aukštyje. Vynmedis
yra toks augalas, kuriam kuo sunkiau augti
(skurdus dirvožemis, mažai kritulių), tuo
jis užaugina mažiau uogų, bet jose būna
daugiau aromatų, skonių. Iš jų pagaminamas
kokybiškesnis ir įdomesnis vynas. Taip
pat labai teigiamai vynuoges veikia dideli
dienos ir nakties temperatūrų skirtumai, nes
tokiomis sąlygomis uogos subrandina ne
tik cukrų, bet ir gausiai sukaupia rūgšties.
Geras cukraus ir rūgšties balansas yra viena
pagrindinių kokybiško vyno sąlygų.
Centrinėje šalies dalyje, kur dominuoja
švelnus Viduržemio jūros klimatas, įsikūrę
didieji Čilės vyndariai – „Concha y Toro“, „San
Pedro“, „Montes“, „Emiliana“, „Veramonte“,
„CasalaLapostolle“ ir „Santa Rita“ –
gaminantys šiek tiek daugiau nei pusę viso
šalyje pagaminamo vyno.
Nors Čilės pietuose per metus iškrenta
1270 mm kritulių, o jų gausa gali supūdyti
vynuoges, praeito amžiaus paskutinį
dešimtmetį vienas vyndarys, kurį vietiniai
pavadino kvaištelėjusiu, čia nusprendė
pasodinti „Chardonnay“, nes tikėjo, kad
klasikinis vėsus klimatas ir vulkaninis
dirvožemis puikiai jiems tiks. Pietinėje dalyje
išsidėstę Bio Bio ir Malleco slėniai puikiai
tinka „Pinot Noir“ bei „Chardonnay“ veislių
vynuogėms. Tokių išskirtinai gerų vietų
pasaulyje nėra daug, todėl vyndariai stengiasi
jas išnaudoti.

1 / Baltasis sausas vynas „Blume Rueda Verdejo“

Šis baltasis vynas rekomenduojamas prie žuvies ir vištienos patiekalų. Geriausia
patiekti 8–10 laipsnių temperatūros.

0,75 l - 637 Eur / 2199 Lt

2 / Baltasis sausas vynas „Blume Sauvignon Blanc“

Rekomenduojamas su lengvais patiekalais, jūros gėrybėmis, žuvimi ar tajų, japonų ir Ramiojo vandenyno šalių virtuvės patiekalais. Geriausia patiekti 8–10 laipsnių temperatūros.

0,75 l - 753 Eur / 2600 Lt

Ispanija

16

Ispanija

17

Ispaniškos vyninės
Ispaniški vynai dažniausiai pasižymi kvapnumu ir
sodresniu skoniu, o jų vyndarystės principai labai priklauso
nuo tradicijų. Pristatome Jums „Enate“ vynų gamintoją,
kuris naudoja tik savo 400 hektarų plote išaugintas
vynuoges, ir tris žymiuosius „Torres“ vynus, kurie buvo
sukurti naudojant ne ispaniškas vynuogių veisles.
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1 / Baltasis sausas vynas
„Enate Chardonnay“

Šio vyno kvapas ryškus – primena obuolių, ananaso,
meliono kvapus. Šį vyną galima derinti su žuvimi ar
šaltaisiais užkandžiais.

0,75 l - 909 Eur / 3139 Lt

2 / Rausvasis sausas vynas
„Enate Rosado“

Šiam vynui būdinga itin sodri koralo spalva. Vyno
kvapas intensyvus, kvepia serbentais ir kitomis uogomis. Galima vartoti atvėsintą vieną ar derinti prie
salotų ar žuvies patiekalų.

0,75 l - 909 Eur / 3139 Lt

3 / Raudonasis sausas vynas
„Torres Gran Coronas“

„Torres Gran Coronas“ – vienas pirmųjų Cabernet
Sauvignon vynų Ispanijoje, puikiai derantis prie mėsos, sūrių užkandžių, keptos mėsos ir ypač žvėrienos
patiekalų. Patiekti geriausia 17 laipsnių.

0,75 l - 1499 Eur / 5176 Lt

4 / Baltasis sausas vynas „Gran Vina Sol“

Šis baltasis vynas puikiai tiks prie jūros gėrybių, žuvies patiekalų, taip pat vištienos ar kalakutienos. Patiekti atšaldytą iki 10–12 laipsnių.

0,75 l - 1099 Eur / 3795 Lt

4

5 / Raudonasis sausas vynas „Torres Gran Sandre
de Toro“

Tai pirmasis ispaniškas vynas, kurio kupažui panaudotos Syrah vynuogės. Vynas
puikiai derės prie įvairių troškintos ar keptos mėsos patiekalų ir sūrių. Patiekti geriausia 17 laipsnių.

0,75 l - 1099 Eur / 3795 Lt

Ispanija
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Ispanija

Didžiausias
kraštas

19

Ar žinojote, kad Ispanijoje veši 1,17 mln. ha vynuogynų, ir tai
yra didžiausias vynuogynų kraštas pasaulyje? Ir nemanykite,
kad geras vynas yra brangus vynas. Tai netiesa – vyną
reikia rinktis ne pagal kainą, o pagal vyno gamybos būdą,
išpilstymo metus ir ypač – pagal regioną.

2

6
1

3

4
5

1 / Putojantis baltasis sausas vynas
„Segura Viudas Reserva“

2 / Putojantis baltasis pusiau sausas vynas
„Segura Viudas Reserva“

0,75 l - 1013 Eur / 3498 Lt

0,75 l - 1013 Eur / 3498 Lt

Putojantis vynas tiks kaip aperityvas, prie užkandžių, jūros gėrybių, žuvies, krevečių, vištienos patiekalų ir minkštų sūrių.
NAUJIENA

Lengvo, citrusinių vaisių charakterio vynas tiks kaip aperityvas, prie kepsninėje
paruoštų ir kitų aštresnių patiekalų, užkandžių ir gaivių desertų.

3 / Baltasis sausas
vynas „Blume Verdejo“

Vyne juntamas tropinių ir citrusinių
vaisių skonis su ananasų, greipfrutų,
pasiflorų ir nektarinų akcentais. Rekomenduojamas su lengvais patiekalais,
jūros gėrybėmis, žuvimi ar tajų, japonų ir Ramiojo vandenyno šalių virtuvės patiekalais.

0,75 l - 753 Eur / 2600 Lt

4 / Raudonasis sausas
vynas „Rasgon Barrica“
Šis raudonasis vynas puikiai tiks su
mėsos troškiniais, kepsniais, sūriais ir
šalta mėsa.

0,75 l - 579 Eur / 1999 Lt

5 / Raudonasis pusiau
sausas vynas „Rasgon
Tempranillo“

Šis vynas yra puikus bene kiekvienam
vyno mėgėjui, o labiausiai rekomenduojame derinti prie Viduržemio jūros regiono patiekalų.

0,75 l - 579 Eur / 1999 Lt

6 / Raudonasis sausas
vynas „Tussock Jumper
Tempranillo“

Tamsios violetinės spalvos vynas derės
prie mėsos kepsnių, jautienos, įvairių
užkandžių ir sūrio.

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt
NAUJIENA
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Ispanija

Ispanija
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Vyno gamybos
procesas
Šių vynų vynuogės atidžiai renkamos nuo Ribera
del Duero regione priemolyje augančių vynmedžių,
po to jos fermentuojamos kontroliuojamoje 25
laipsnių temperatūroje. Galiausiai vynas paliekamas
bręsti buteliuose 4 mėnesius.

1

4
2
3

Ispanija
Ispanijoje veši 1,17 mln.
ha vynuogynų ir tai yra
didžiausias vynuogynų
kraštas pasaulyje. Tačiau
pagal pagaminamo vyno
kiekį Ispanija patenka į
trečią vietą (12,6 proc. viso
pasaulyje pagaminamo
vyno).
Iš gausybės gaminamų vynų pastaraisiais
metais pagal kokybę rikiuojasi šie regionai:
Rioja, Penedesas, Prioratas, Ribera del
Duero. Šiaurės centrinėje šalies dalyje dėl
pripažinimo ir populiarumo konkuruoja
Rioja – garsiausias Ispanijos regionas,
bei Ribera del Duero. Šiuose regionuose
karaliauja „Tempranillo“ vynas, tačiau Ribera
del Duero geriausias vynas gaminamas iš
prancūziškos kilmės vynuogių – „Cabernet
Sauvignon“, „Malbec“ bei „Merlot“.
Priorate vynuogynai auga terasose, ant
nuolaidžių šlaitų, todėl derlius renkamas tik
rankomis. Čia vyrauja itin sausas klimatas,
vynuogių derlingumas labai mažas – tesiekia
2 tonas iš hektaro (Šampanėje gali būti iki 11
tonų!). Čia gaminami sodrūs, tiršti, ilgaamžiai
vynai iš „Garnacha“, „Carinena“‚ „Cabernet

Sauvignon“ vynuogių. Penedesas, prisiglaudęs
prie Barselonos, garsus putojančiu vynu cava
(rūsys – isp.). Labiausiai šį regioną išgarsino ir
tebegarsina legendinė „Torres“ vyninė.
Ispaniško vyno klasifikavimas
pagal brandinimą
Skiriami keturi vyno lygiai nustatant tiek
minimalų, tiek ir maksimalų brandinimo
laiką. Ispanai brandinimui naudoja Bordo
stiliaus 225 litrų talpos ąžuolo statines.
Joven – vynas, kuris nebuvo brandinamas
ąžuolinėse statinėse arba jose praleido labai
trumpą laiką.
Roble – brandinamas ąžuole iki 6 mėn.
Crianza – raudonasis vynas brandinamas
2 metus, iš kurių mažiausiai 6 mėn. – ąžuolo
statinėse. Baltasis ir rožinis vynas privalo
būti brandinamas 12 mėn., iš kurių 6 mėn. –
ąžuole.
Reserva – raudonasis, brandinamas
mažiausiai trejus metus, iš jų mažiausiai
metus – ąžuolinėse statinėse. Baltasis ir
rožinis – 18 mėn., iš kurių 6 mėn. – ąžuole.

Gran Reserva – gaminamas tik
geriausiais metais, brandinamas penkerius
metus, iš jų 18 mėn. – statinėse. Baltasis ir
rožinis – 4 metus, iš jų mažiausiai 6 mėn. –
ąžuole.

Iš gausybės
gaminamų vynų
pastaraisiais
metais pagal
kokybę rikiuojasi
šie regionai:
Rioja, Penedesas,
Prioratas, Ribera
del Duero.

1 / Raudonasis sausas
vynas „Tamaron Roble“

Tamsiai raudoną su melsvais atspalviais vyną rekomenduojame patiekti
su brandintu sūriu, makaronais, troškiniais ir daržovėmis.

0,75 l - 724 Eur / 2500 Lt

2 / Raudonasis sausas
vynas „Tamaron“

Sodraus aromato vyną rekomenduojame su kepta jautiena ir ėriena, bet
kokia šalta mėsa ir ant grotelių keptomis daržovėmis.

0,75 l - 637 Eur / 2199 Lt

3 / Raudonasis sausas
vynas „Tamaron
Crianza“

Tamsios vynšnių spalvos vynas puikiai tiks prie lengvų patiekalų ir varškės sūrių.

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

4 / Raudonasis sausas
vynas „Tamaron
Reserva“
Puikus pasirinkimas prie raudonos
keptos mėsos ir brandintų sūrių.

0,75 l - 1448 Eur / 5000 Lt

Portugalija

22

Portugalija

23

Portugalija
Šių portugališkų vynų gamybai kruopščiai atrenkamos
tik geriausios vynuogės, o tradicinė fermentacija
ir trumpas brandinimo laikotarpis mažose ąžuolo
statinėse suteikia vynui prinokusių raudonųjų vaisių ir
prieskonių aromatą bei skonį.

2

1

4
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1 / Raudonasis saldus likerinis vynas
„Quinta do Pego LBV Port“

Šis raudonasis saldus likerinis vynas (portas) pagamintas Douro slėnyje, Portugalijoje. Galima patiekti vieną arba prie šokolado, desertų, cukruotų vaisių ar
minkštųjų sūrių.

0,75 l - 1940 Eur / 6698 Lt

2 / Raudonasis pusiau sausas vynas
„Portas de Lisboa“

3 / Baltasis pusiau sausas vynas „Portas de Lisboa“

Šį vyną rekomenduojame prie lengvesnių troškinių, keptos antienos bei ant grotelių keptų mėsos patiekalų. Patiekti 16–18 laipsnių temperatūros.

Žemas alkoholio procentas lemia ypatingą vyno lengvumą ir gaivą, todėl rekomenduojamas kaip aperityvas prie lengvų salotų bei jūros gėrybių patiekalų. Patiekti 9–11 laipsnių temperatūros.

0,75 l - 753 Eur / 2600 Lt

0,75 l - 649 Eur / 2241 Lt
NAUJIENA

4 / Rausvasis pusiau sausas vynas
„Portas de Lisboa“

Rekomenduojame vyną patiekti prie salotų, jūros gėrybių bei rytų virtuvės prieskoningų patiekalų, 9–11 laipsnių temperatūros.

0,75 l - 649 Eur / 2241 Lt
NAUJIENA

Portugalija
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PASIGAMINKITE

Vyno uostas

Salotos su
figomis ir
gorgonzola

Porto vynai yra išskirtiniai, nes pasižymi turtingu,
intensyviu aromatu bei skoniu. Šie vynai yra stipresni nei
įprasti dėl to, kad portugalai juos eksportuodami įpildavo
vyno spirito – taip jie išsilaikydavo ilgiau. Galiausiai vynas
įgaudavo brendžio prieskonį. Netrukus šis skonis tapo
portugališko vyno skiriamuoju ženklu.

2 porcijos

2

Jums reikės:
Saujos šviežių špinatų lapų;
100 g gorgonzolos sūrio;
2 figų;
Balzaminio acto;
Šaukštelio porto vyno.
Gaminame:
Berkite šviežius salotų lapus į
lėkštę. Perpjautas figas ir sutrupintą
gorgonzolos sūrį dėkite ant špinatų.
Balzaminį actą sumaišykite su šaukšteliu
porto vyno ir apšlakstykite salotas.
Pagardinkite druska, šviežiai maltais
pipirais ir skanaukite!

1

1 / Baltasis saldus likerinis vynas
„Rozes Reserve“

2 / Raudonasis saldusis likerinis vynas
„Portas de Lisboa“

0,75 l - 2259 Eur / 7800 Lt

0,75 l - 2259 Eur / 7800 Lt

Tai elegantiškas, kompleksiškas ir gerai subalansuotas vynas, tinkantis
prie lengvų ir nesaldžių desertų.

Šiame vyne mažiau jaučiami vaisiai ir taninai, tačiau yra pilnesnis ir sodresnis už
kitus portugališkus porto vynus.

Italija
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Italija
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Italija
Pietų Italija – vienas iš kelių pasaulio regionų, leidžiančių
pagaminti ypatingos kainos ir kokybės vyną. Taip yra
todėl, kad Pietų Italijos ekonomikos lygis leidžia nebrangiai
įsigyti vynuogynų žemę, o darbininkų rankomis kruopščiai
atliekamas darbas kainuoja gerokai mažiau nei Šiaurės ar
Centrinėje Italijoje.

4

2

1

3

1 / Raudonasis sausas vynas
„Farnese Fantini Primitivo“

2 / Baltasis sausas vynas
„Farnese Fantini Pinot Grigio“

0,75 l - 688 Eur / 2376 Lt

0,75 l - 688 Eur / 2376 Lt

Intensyvaus vaisių aromato su prieskonių užuominomis vynas, kuris tiks prie
brandžių kietųjų sūrių, kiaulienos kepsnių, jautienos muštinių ir visų žvėrienos
patiekalų.
NAUJIENA

Šio vyno skonis pasižymi minerališkumu, geru balansu ir ilgai išliekančiu subtiliai
pikantišku poskoniu. Galima derinti su intensyvesnio skonio užkandžiais, pirmaisiais patiekalais, balta mėsa ir sūriais.

3 / Baltasis sausas vynas
„Casale Vecchio Pecorino“

4 / Raudonasis sausas vynas
„Casale Vecchio Montepulciano“

0,75 l - 1139 Eur / 3933 Lt

0,75 l - 1139 Eur / 3933 Lt

Šiaudų spalvos, su nežymiu žalsvu atspalviu, prisirpusių vaisių skonio vynas, pasižymintis gėlių, persikų ir kriaušių bei citrusinių vaisių aromatais. Šis vynas dera su
paukštiena ar kumpiu pagardintomis salotomis, neriebiais žuvies patiekalais, įvairia pica su paukštiena arba kumpiu.

Granatų spalvos, sodraus uogų skonio vynas, pasižymintis vyšnių, uogų džemo,
saldymedžio ir prieskonių aromatais. Šis vynas dera su ryškaus skonio jautienos,
žvėrienos patiekalais, aromatingomis žolelėmis pagardintais makaronų patiekalais bei brandintu sūriu.

Italija
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Italija
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1000 rūšių
Italija – vienintelė pasaulio šalis, kurioje visuose regionuose
galima rasti vynuogynų. Čia randama daugiau nei 1000 vynuogių
veislių. „Vinicola Rocca“ vynui gaminti auginamos įvairiausių
veislių vynuogės: itališkos Montepulciano ir Sangiovese bei
„tarptautinės“ Syrah, Cabernet Sauvignon bei Merlot, ir daug
rūšių vynuogių baltiesiems vynams.

2

4
3
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1 / Putojantis raudonasis pusiau sausas vynas
„Realzin Zinfandel“

Vynuogės šiam vynui yra išaugintos Apulijos regione. Vynui būdinga ryški rubino spalva, koncentruotas vaisių aromatas su slyvų, vyšnių, prisirpusių vynuogių
natomis ir švelnus prinokusių vaisių skonis. Vynas tiks prie avienos, kiaulienos,
jautienos ir daugumos sūrių.

0,75 l - 637 Eur / 2199 Lt
NAUJIENA

2 / Putojantis baltasis sausas vynas „8 Secco“

Tai baltasis labai sausas rūšinis putojantis vynas, pagamintas Veneto regione, Italijoje. Jam būdinga šviesi šiaudų spalva, ilgai išliekantys burbuliukai, subtilus aromatas ir gaivus vaisių skonis. Vynas tiks kaip aperityvas, taip pat prie žuvies, salotų ar užkandžių.

0,75 l - 1013 Eur / 3498 Lt

3 / Putojantis baltasis pusiau sausas vynas
„Rocca Grande Passolo Chardonnay“

Šis vynas pagamintas iš 100% Chardonnay vynuogių, kurios yra tikslingai šiek
tiek pernokintos. Putojantis vynas puikiai tiks prie žuvies, baltos mėsos, salotų,
ne per daug aštrių sūrių. Patiekti atšaldytą.

0,75 l - 840 Eur / 2900 Lt

4 / Putojantis raudonasis pusiau sausas vynas
„Rocca Grande Passolo Rosso Salento“

Tai vynas su saugoma geografine nuoroda, pagamintas Salento subregione, Italijoje. Vynas puikiai tiks prie kepsninėje paruoštos mėsos, avienos ir daugelio sūrių.

0,75 l - 840 Eur / 2900 Lt

Italija
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Oro sąlygos
Nustebsit sužinoję, kad vyno skonis ypatingai priklauso nuo oro
temperatūros. Pavyzdžiui, šilto oro ir daugiau šilumos ir šviesos
gaunančios vynuogių uogos įgaus daugiau kvapiųjų junginių ir
vyno aromatas bus aktyvesnis ir sodresnis, o spalva intensyvesnė.

1
2

3
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1 / Baltasis sausas vynas „Tussock Jumper
Pinot Grigio“

Spindinčios žalsvos spalvos vynas, pasižymintis kriaušių, obuolių aromatu su citrinos ir mineralų užuominomis. Šis vynas derės prie lengvų užkandžių, žuvies ir
jūros gėrybių. Pateikti 10–12 laipsnių temperatūros.

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt
NAUJIENA

2 / Raudonasis sausas vynas „Chianti Classico“

3 / Baltasis sausas vynas „Centine Toscana“

Šiam vynui būdinga šviesi geltona spalva, subtilus vaisių aromatas su kriaušių,
abrikosų, žaliųjų citrinų ir prieskoninių žolelių natomis. Puikiai tiks kaip aperityvas arba prie baltos mėsos, kepsninėje ruoštos paukštienos ar salotų.

4 / Raudonasis sausas vynas „Centine Toscana“

Šiam vynui būdinga intensyvi rubino spalva, subtilus vyšnios, slyvos, prieskonių
aromatas. Tiks prie jautienos, veršienos, makaronų, keptos mėsos ir įvairių sūrių.
Galima mėgautis iš karto arba laikyti vyną dar keletą metų.

0,75 l - 1448 Eur / 5000 Lt

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

Vynui būdinga ryški rubino spalva, švelnus prieskonių aromatas su vyšnių, juodųjų serbentų ir aviečių natomis. Derinkite prie raudonos mėsos, makaronų,
sūrių.

Italija
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Italija

Pagiriamasis žodis
Sicilijai

Italija

„Barone Montalto“ vynų gamintojai, įsikūrę Santa Ninfa
mieste, pietvakarių Sicilijoje, ryžtingai siekdami pasauliui
parodyti išskirtinį vynų stilių bei aukštą kokybę,
pasinaudojo stebuklingosios Sicilijos žemės teikiamais
privalumais ir sukūrė turtingus, išskirtinius vynus,
šiandien pripažintus visame pasaulyje.
1

3

Italija – vienintelė pasaulio šalis,
kurios visuose regionuose galima
rasti vynuogynų. Daugelyje jų iki šiol
veši vietinės veislės, kurių paplitimas
yra vos kelios dešimtys hektarų. Šioje
šalyje randama daugiau nei 1000
vynuogių veislių. Italija yra pirmoje
vietoje pagal vyno eksportą pasaulyje,
todėl įvairovės čia daugiau, nei
įmanoma įsivaizduoti.

2

Italija dėl savo geografinės padėties dar I a. tapo vyndarystės
vartais į visą Viduržemio jūros regioną. Iki Vezuvijaus
išsiveržimo Pompėja buvo tapusi svarbiausiu vyno pardavimo
centru Romos imperijoje, iš kur vynas keliaudavo net į Bordo.
Italija pirmoji pasaulyje sukūrė vyno zoną (apeliaciją). 1716
metais Didysis Toskanos kunigaikštis Cosimo III de Medici
paskelbė apie Kiančio (Chianti) zoną. XIX a. viduryje šio
vyno gamybos receptą sukūrė ir užrašė Baronas Bettino
Ricasoli, kuris vėliau buvo išrinktas Italijos karalystės ministru.
Tuo metu kiantis turėjo būti gaminamas iš „Sangiovese“ (70
proc.), „Canaiolo“ (15 proc.) ir tiek pat „Malvasiabianca“
vynuogių. Tačiau XX a. viduryje Toskanos vyndariai pradėjo
eksperimentuoti: keisti vynuogių sudėtį, didžiules ąžuolo
talpas pakeitė į Bordo ąžuolo statines (225 litrų). Tačiau
net menkiausias taisyklių nepaisymas iš tokių drąsuolių
eksperimentuotojų atimdavo galimybę vyno etiketėje rašyti
„Chianti DOC“, tai padidindavo vyno prestižą bei kainą.
Brangiai pagaminti vynai tegaudavo vinodatavola (stalo
vyno) statusą.

1000
Italijoje randama daugiau nei
1000 skirtingų vynuogių veislių.

1 / Baltasis sausas vynas
„Montalto Chardonnay“

Šiaudų spalvos baltasis vynas yra gaivaus kvapo, kuriame jaučiasi medaus ir citrinos skoniai. Rekomenduojama gerti atšaldytą iki 10–12 laipsnių temperatūros. Šis vynas puikiai tiks prie žuvies, jūros gėrybių patiekalų.

0,75 l - 759 Eur / 2621 Lt
NAUJIENA

2 / Raudonasis sausas vynas
Montalto Cabernet Sauvignon“

Šį vyną rekomenduojama vartoti 16–18 laipsnių
temperatūros ir derinti prie kepsninėje paruoštų patiekalų ar picos.

0,75 l - 759 Eur / 2621 Lt
NAUJIENA

3 / Raudonasis sausas vynas
„Montalto Syrah“

Tamsiai raudonos spalvos vynas su violetiniu atspalviu. Šio vyno kvape pajusite juodųjų serbentų ir juodųjų pipirų aromatus. Rekomenduojame vartoti
16–18 laipsnių temperatūros prie brandinto sūrio.

0,75 l - 759 Eur / 2621 Lt
NAUJIENA
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Italija
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Italija

Italijos
pasididžiavimas

Italija
Vienas ryškesnių Italijos vyndarystės
pavyzdžių – amaronė. Tai vynas, kuris
gaminamas Veneto regione, ten, kur
įsikūręs garsusis Veronos miestas, iš
specialiai sudžiovintų vietinių raudonųjų
vynuogių „Rondinella“, „Molinara“,
„Corvina“.

„Nua“ serijos putojantys vynai – „Caldirola“ vynų daryklos
pasididžiavimas. Vynai gaminami iš kruopščiai atrinktų
vynuogių, auginamų Emilija-Romanija, Piemonto ir
Veneto Friuli Venezia Giulia regionuose.

Įdomiausia, kad apie šį vyną iki 1953ųjų metų niekas nežinojo. Tačiau vienas
vyndarys, gamindamas Veneto regione
senai žinomą saldųjį „Reciotto“, padarė
klaidą: laiku nesustabdė fermentacijos,
ir saldumo bemaž neliko. Išėjo sausas
vynas. Iš piktumo jis buvo pavadintas
„Amarone“. Itališkai tai reiškia „kartuolis“.
Dėl biologinio stebuklo amaronė yra
sausas vynas. Uogose esantis didelis
cukraus kiekis palaipsniui fermentuojasi
ir virsta alkoholiu. Amaronės stiprumas
yra apie 14,5 laipsnių, bet neretai siekia ir
16 laipsnių.
3

1

2

Vienas
ryškesnių
Italijos
vyndarystės
pavyzdžių –
amaronė.

1 / Putojantis baltasis sausas
vynas „NUA Prosecco“

Šis švelniai geltonos spalvos su žaliais atspalviais putojantis vynas tiks kaip aperityvas ir derės su lengvais
užkandžiais ir baltos žuvies patiekalais.

0,75 l - 637 Eur / 2199 Lt

2 / Putojantis baltasis sausas
vynas „NUA Brut“

3 / Putojantis raudonasis sausas
vynas „NUA Lambrusco“

0,75 l - 463 Eur / 1599 Lt

0,75 l - 434 Eur / 1499 Lt

Gurkšnodami vyną pajusite lengvai malonų riešutų ir
medaus poskonį. Vynas gali būti vartojamas kaip aperityvas, jis puikiai derės su žuvies bei jūros gėrybių patiekalais ir kietaisiais sūriais.

Tai lengvai putojantis vynas, kuris yra gaminamas iš
kruopščiai atrinktų vynuogių, auginamų Emilija-Romanija regione. Vynas puikiai derės prie tradicinių itališkų užkandžių, saliami ir mėsos patiekalų.

Vynuogės amaronei renkamos
rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje.
Specializuoti ir patikimi derliaus rinkėjai
žino: kokybė priklauso nuo vynuogių ir
nuo kruopštaus jų atrinkimo. Renkamos
sveikos, gerai prinokusios mažos kekės,
skynėjai jas laiko už kotelių ir atsargiai
guldo į dėžutes.
Tada derlius suvežamas į vietą, kur kontroliuojama temperatūra bei drėgmė.
Kai uogos džiūsta, jų kekės rūšiuojamos
kas 15–20 dienų tam, kad būtų atrinktos
pradėjusios pelyti arba pažeistos uogos:
tai brangi, bet būtina operacija. Taip iki
sausio pabaigos prarandama apie
35–40 procentų surinkto derliaus.
O tada jau spaudžiamos sultys,
vyksta fermentacija, brandinimas
ąžuolo statinėse. Viskas kaip
įprasto vyno gamyboje.
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Italija
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Italija

Atrinkta su meile

Burbuliukų
procesai

„Lamura“ vyninė savo vynus gamina tik iš vynuogių,
užaugintų Sicilijos ekologiniuose ūkiuose. Šiems vynams
vynuogės auginamos šlaituose, kur derlių įmanoma rinkti
tik rankomis, todėl kiekvieno vyno gamybos procesas
reikalauja ypatingo dėmesio.
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Antrojo putojančių vynų fermentacijos etapo
metu vyndarys į vyną įdeda kelis mielių ir
cukraus žiupsnelius, kurie proceso metu
virsta burbuliukais.
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1 / Baltasis sausas vynas „Lamura Bianco
Organico“

Šiam vynui vynuogės auginamos Sicilijos kalnų šlaituose, kur derlių įmanoma
rinkti tik rankomis. Vynas yra žalsvai geltonos spalvos, intensyvaus aromato. Puikiai derės prie žuvies ir lengvų vištienos patiekalų.

0,75 l - 558 Eur / 1927 Lt
NAUJIENA

2 / Raudonasis sausas vynas „Lamura Rosso
Organico“

Vynas yra tamsiai raudonos spalvos, aromatingas, kvepiantis uogomis. Šis vynas
puikiai derės prie sūdytų riešutų ar makaronų pomidorų padaže.

0,75 l - 558 Eur / 1927 Lt

NAUJIENA

3 / Putojantis baltasis sausas vynas „Valdo
Prosecco Extra Dry“

4 / Putojantis baltasis sausas vynas „Valdo
Prosecco Marca Oro“

0,75 l - 967 Eur / 3339 Lt

0,75 l - 1158 Eur / 3998 Lt

Vyno aromate labiausiai išsiskiria prinokusių obuolių ir akacijų aromatai.
Putojantis gėrimas tiks prie lengvų užkandžių ir patiekalų, jis taip pat puikus ir be maisto.
NAUJIENA

Šis putojantis vynas yra Valdo kolekcijos žvaigždė. Vynuogės šiam Prosecco
auginamos pačiame Valdobbiadene
miestelyje. Vynas puikiai tiks prie žuvies patiekalų arba kaip aperityvas.

5 / Putojantis baltasis
sausas vynas „Cinzano
Prosecco D.O.C.“

6 / Putojantis baltasis
vynas „Cinzano Asti
D.O.C.G.“

0,75 l - 1099 Eur / 3795 Lt

0,75 l - 1071 Eur / 3698 Lt

Kvapnus vynas, gaminamas iš baltųjų Moscato veislės vynuogių, išaugintų Šiaurės Italijoje. „Cinzano Prosecco“ pasižymi skaidria šiaudų geltonumo spalva, intensyviu obuolių ir gėlių aromatu.

„Cinzano Asti“ yra gaminamas iš
Moscato veislės vynuogių, išaugintų Piemonto regione. Šis putojantis vynas yra saldaus skonio su medaus ir prinokusių persikų užuominomis. Galima
ragauti vieną arba prie deserto.

Italija
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Vynų spalvos
Nustebsite sužinoję, kad raudonojo vyno spalvos
sodrumas priklauso nuo uogų dydžio. Kuo jos mažesnės,
tuo santykinai didesnis uogos odelės plotas ir tuo daugiau
pigmento, kuris vyną ir padaro sodresnį.
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1 / Putojantis baltasis sausas
vynas „Zonin Prosecco“

„Zonin Prosecco“ yra rūšinis vynas, pagamintas iš
Glera veislės vynuogių, augančių Veneto regione. Šis
putojantis vynas derės prie žuvies, užkandžių, taip
pat gali būti geriamas kaip aperityvas.

0,75 l - 955 Eur / 3297 Lt

2 / Baltasis sausas vynas „Zonin
Soave“
Šis vynas pagamintas iš tradicinių ir autentiškų itališkų vynuogių rūšių. Gali būti geriamas kaip aperityvas, tačiau derės ir su žuvies ar jūros gėrybių patiekalais.

3 / Baltasis sausas vynas
„Zonin Pinot Grigio“

Tai vynas iš Delle Venezie regiono Italijoje, pagamntas iš 100% Pinot Grigio vynuogių. Vynas derės prie
makaronų ir baltosios mėsos patiekalų bei užkandžių. Gali būti geriamas kaip aperityvas.

0,75 l - 889 Eur / 3070 Lt

0,75 l - 889 Eur / 3070 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

4 / Raudonasis sausas vynas „Zonin Chianti“

Tai vynas iš Chianti, Toskanos regiono Italijoje, kuris derės prie tradicinių Toskanos virtuvės patiekalų. Taip pat prie mėsos troškinių ir brandintų sūrių.

0,75 l - 889 Eur / 3070 Lt
NAUJIENA

5 / Raudonasis sausas vynas „Zonin Primitivo
Salento“

Vynas iš Salento, Apulijos regiono Italijoje. Pagamintas iš 100% Primitivo vynuogių. Raudonasis vynas derės prie makaronų, raudonos mėsos patiekalų ir vidutiniškai brandintų sūrių.

0,75 l - 889 Eur / 3070 Lt
NAUJIENA

Prancūzija

40

Prancūzija

41

Prancūzija
Prancūzija dažnai vadinama Europos vynų etalonu. Šioje
šalyje yra išvestos tokios vynuogių rūšys, kaip Cabernet
Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc,
Syrah, kurios dabar yra auginamos visame pasaulyje.
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1 / Raudonasis sausas vynas
„Mouton Cadet“

2 / Raudonasis sausas vynas
„Malesan Bordeaux“

0,75 l - 1218 Eur / 4206 Lt

0,75 l - 926 Eur / 3197 Lt

Sodrios rubino spalvos vynas primena vyšnių ir slyvų kvapus. Šis vynas puikiai derės su sodriais paukštienos kepsniais arba kiauliena.

Šis sodrios rubino spalvos vynas aromatu primena
tamsias uogas ir vanilę. Vyno skonį galima derinti su
veršiena, kiauliena ir aštriai paruošta paukštiena.

3 / Raudonasis sausas vynas
„Malesan Cabernet Sauvignon“

Tai lengvo saldžios žaliosios paprikos, juodųjų serbentų, vyšnių bei gervuogių aromato vynas. Vynui
būdingas ilgai išliekantis uogas primenantis poskonis. Galima derinti su mėsos patiekalais.

0,75 l - 628 Eur / 2168 Lt

4 / Baltasis sausas vynas
„Malesan Chardonnay“

5 / Baltasis pusiau saldus vynas
„Malesan Bordeaux“

0,75 l - 628 Eur / 2168 Lt

0,75 l - 949 Eur / 3277 Lt

Sodrios geltonų citrinų spalvos vyno kvapas primena žiedus bei vaisius. Vartokite vieną arba derinkite
vyną prie baltos mėsos patiekalų ar sūrio.

Šiam vynui būdinga intensyvi, skaisti auksinė spalva,
ryškus gėlių ir vaisių aromatas. Šį vyną galima ragauti
vieną arba derinti su šviežių vaisių desertais.

6 / Baltasis sausas vynas
„Mauton Cadet“

Blyškios šiaudų spalvos vynas, kuris dera su žuvies
patiekalais, užpiltais riebiu padažu.

0,75 l - 1218 Eur / 4206 Lt

Prancūzija
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Maisto vynas
Pagrindines Prancūzijos vyno rūšis jungiantis dalykas yra
tai, kad dauguma vyno stilių ir rūšių susiformavo dėl vyno
vartojimo prie maisto. Prancūzijoje įprasta vyną patiekti su
maistu ir tik išimtiniais atvejais jis buvo gaminamas vartoti
be maisto.
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1 / Putojantis baltasis pusiau
sausas vynas „Louis Perdrier
Demi Sec“

Šviesiai gelsvos spalvos su žalsvais atspalviais, citrusinių vaisių, gėlių aromato putojantis vynas. Derinkite prie lengvų desertų, taip pat gali būti geriamas
kaip aperityvas.

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

2 / Putojantis baltasis sausas
vynas „Louis Perdrier Brut“

3 / Baltasis sausas vynas
„Tussock Jumper Chardonnay“

4 / Raudonasis sausas vynas
„Tussock Jumper Pinot Noir“

Švelniai gelsvos spalvos vynas, pasižymintis abrikosų,
kriaušių ir žaliųjų obuolių aromatu. Šį vyną derinkite
prie jūros gėrybių, žuvies ir mėsos užkandžių.

Šio vyno aromate dominuoja prinokę raudonieji vaisiai, vyšnios, šokoladas ir prieskoniai. Derinkte prie
mėsos užkandžių, paukštienos ir sūrių.

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Tai dvigubos fermentacijos putojantis vynas, pagamintas iš Chardonnay, Chenin Blanc, Clairette vynuogių. Derinkite prie jūros gėrybių.

5 / Baltasis sausas vynas „Gerard
Bertrand Gio“

6 / Raudonasis sausas vynas
„Gerard Bertrand Gio“

Tamsios rubino spalvos vynas, kurio skonyje dominuoja uogos. Geriausia patiekti 16 laipsnių temperatūros prie kietųjų sūrių, vištienos ar kepsninėje paruoštos mėsos.

Šis vynas yra šiaudų geltonumo spalvos, o aromatas
lengvas – citrusinių vaisių kvapo. Geriausia patiekti
10–12 laipsnių temperatūros prie tapas, puskiečių sūrių, vištienos ir grilio patiekalų.

0,75 l - 724 Eur / 2500 Lt

0,75 l - 724 Eur / 2500 Lt

NAUJIENA

Prancūzija
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Prancūzija

Elzaso tradicijos

Sodrumas

Rieflé šeima gamina vyną jau tris šimtus metų, rūpestingai tęsdama gilias
šeimos tradicijas. Iš Pinot Blanc, Muscat, Gerwurztraminer, Tokay Pinot Gris ir
Riesling vynuogių gaminami Elzaso vynai jau tapę klasika. Elzaso sričiai būdingas
kalkingas dirvožemis ir šiltas klimatas sąlygoja aukščiausią vynų kokybę.

„Les Grands Chais de France“ yra vienas garsiausių Prancūzijos vyno gamintojų,
garsėjantis moderniais gamybos metodais bei klasikinės vyndarystės technika.
Šio vyno gamintojai vynuoges renka ypatingai sunokusias ir be kotelių, todėl
vynai yra ypatingai sodrūs.
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1 / Baltasis pusiau saldus vynas
„Riefle Gewurztraminer“

Šiam vynui būdingas vaisių, prieskonių ir gėlių aromatas, stiprus uogų skonis bei ilgai išliekantis poskonis. Vynas tiks prie kepenėlių pašteto, paukštienos,
žuvies, desertų ar aštresnių sūrių.

0,75 l - 1158 Eur / 3998 Lt

2 / Baltasis pusiau saldus vynas
„Riefle Pinot Gris“

Šiam vynui būdingas subtilus vaisių aromatas, gaivus
ir salsvas vynuogių skonis. Rekomeduojame derinti
prie kepenėlių pašteto, žuvies ar paukštienos.

0,75 l - 1158 Eur / 3998 Lt

3 / Baltasis sausas vynas
„Riefle Riesling“

Šis vynas gaminamas iš labiausiai paplitusių vynuogių Elzaso regione – Riesling. Vynui būdingas subtilus aromatas su gėlių ir citrusinių vaisių užuominomis. Derinkite prie žuvies, paukštienos, baltos mėsos,
egzotinių patiekalų.

0,75 l - 1042 Eur / 3598 Lt

4 / Raudonasis sausas vynas „Robert Charton“

Švelnus ir lengvas vynas, kurį rekomenduojame patiekti 16–18 laipsnių temperatūros su ant grotelių kepta raudonąja mėsa ir sūriu.

0,75 l - 607 Eur / 2096 Lt
NAUJIENA

5 / Baltasis sausas vynas „Robert Charton“

Šiame vyne dominuoja baltieji ir egzotiniai vaisiai. Vynas idealus kaip aperityvas,
taip pat dera su žuvies patiekalais, jūros gėrybėmis ir salotomis. Patiekti 10–12
laipsnių temperatūros.

0,75 l - 607 Eur / 2096 Lt
NAUJIENA
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Didelei pasaulio vynų daliai vis dar daro įtaką kelių Prancūzijos
regionų ir juose dominuojančių vynuogių veislės bei iš jų gaminamo
vyno stilius. Dažnai kitose šalyse pagaminto raudonojo vyno
etiketėse galime pamatyti užrašą „Bordo stiliaus“ vynas. Daugybė
vyndarių stengiasi sukurti tokį baltąjį vyną, kokį šimtmečiais daro
burgundai. Viso pasaulio putojančio vyno gamintojams etalonas
buvo ir tebėra Šampanės vyndariai.
Bordo yra legendinis vyno regionas vakarinėje
Prancūzijos pakrantėje, pietinėje šalies dalyje. Regiono
centras – Bordo miestas ir uostas. Aplink Žirondos
upės departamentą išsidėstę vynuogynai užima
didesnį nei 110 000 ha plotą. Bordo yra didžiausias
Prancūzijos regionas, kuriame rasite baltojo,
raudonojo, rožinio, putojančio bei saldaus vyno. Čia
gaminami brangiausi, kolekciniai vynai, bet didžioji
dalis vyno yra paprastas ir kasdieninis.
Bordo regionas unikalus chateau (pilis) pagrįsta
klasifikacijos sistema. Vynuogynai priskiriami vienam
ūkiui ir šliejami prie tam tikro dvaro, pilies. Chateau
nusipirkus naują vynuogyną, jis tampa egzistuojančio
ūkio dalimi, nepriklausomai nuo įsigyto sklypo
kokybės. Aukštą reputaciją turintys vyno ūkiai visada
gerina prasto vynuogyno būklę, jei reikia, persodinami
vynmedžiai. Pirmą kartą vyno ūkių (chateau)
klasifikacija imperatoriaus Napoleono III prašymu
buvo atlikta 1855 metais, prieš pasaulinę parodą
Paryžiuje. Ši klasifikacija veikia iki šiol.
Bordo svarbiausios raudonosios vynuogės –
„Cabernet Sauvignon“, „Merlot“, „Cabernet Franc“,
„Petit Verdot“, iš kurių gaminamas maišytas vynas.
Vienos vynuogių rūšies vyno čia yra labai mažai.
Bordo visame pasaulyje garsus ilgaamžiais vynais.

Burgundija – vyno regionas pietinėje

Prancūzijos dalyje, kur veši apie 30 000 ha vynuogynų;
dominuoja „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“. Kadangi
„Chardonnay“ vynuogė yra itin geras „molis“
talentingo vyndario rankose, iš jos gaminamas
lengvas, vidutinės rūgšties, o taip pat labai sodrus,
aliejiškas ir kvapnus vynas, kuris laikomas ąžuolo
statinėse. Būtent jos suteikia vynui papildomų vanilės,
egzotiškų prieskonių, kokoso aromatų. Pastarojo
stiliaus vyną gamina JAV, Čilės, Australijos bei Pietų

Afrikos vyndariai. Toks vynas mažiau kainuoja nei
burgundiškas ir yra puikus pasirinkimas mėgstantiems
sodrų ir aromatingą „Chardonnay“.
„Pinot Noir“ – labai pretenzinga raudonoji veislė,
kurios išskirtinumas yra nedidelis taninų kiekis, tačiau
gausu rūgšties. Burgundijos „Pinot Noir“ vadinamas
geležine ranka aksomo pirštinaitėje. Geriausi šio
regiono vynai žymimi „Premier Cru“ ir „Grand Cru“. Jie
savo kokybę atskleidžia po 5–10 metų.

Šampanė – šiauriausias Prancūzijos regionas

su maždaug 34 000 ha vynuogynų. Įdomu tai, kad
putojantis vynas, kokį dabar ragaujame iš Šampanės,
yra žinomas tik apie 300 metų. Iki to laiko šis regionas
garsėjo ramiuoju „Pinot Noir“ vynu. XVIII a. pabaigoje
– XIX a. pradžioje, kai vyndariams pavyko suvaldyti
vyno putojimą (buvo pagamintas storesnio stiklo
butelis, atrastos mielės, antrai fermentacijai pradėtas
naudoti cukrus), šampanas viesulo greičiu užkariavo
Prancūzijos karališkąjį dvarą, o vėliau – ir visos
Europos kilmingųjų namus. Šampano vardo teisinė
apsauga remiasi 1891 m. Madrido sutartimi. Joje
nustatyta, kad šampanu galima vadinti tik Šampanėje
pagal tam tikrus reikalavimus (antra fermentacija,
kurios metu natūraliai atsiranda burbuliukai, turi
vykti butelyje; šampanas, jai pasibaigus, rūsiuose dar
laikomas 15 mėnesių) pagamintą gėrimą. Po Europos
teisingumo teismo 1994 m. sprendimo uždrausta
naudoti ir tokius terminus, kaip šampanizuotas vynas,
méthode champenoise ir pan. Todėl tokiu pat būdu
pagamintas putojantis vynas kituose Prancūzijos
regionuose vadinamas cremant, Ispanijoje – cava,
Italijoje – franciacorta.
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Mousseaux
burbuliukai
Šie „J. P. Chenet“ putojantys vynai pasižymi gėliškais
vaisių aromatais ir yra gaminami Mousseaux –
Lietuvos rinkoje dar nauju putojančio vyno gamybos
būdu, kai produktas prisotinamas dvigubai didesniu
angliarūgštės kiekiu. Tokį vyną užpylus ant gausos
ledukų, burbuliukai išlieka ilgiau.
2
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1 / Putojantis baltasis sausas
vynas „J. P. Chenet Ice Rose“

Šis putojantis vynas pasižymi gėliškais vaisių aromatais, kurie persipina su riešutų kvapų tonais. Puikiai
derės su traškia antimi.

0,75 l - 679 Eur / 2344 Lt
NAUJIENA

2 / Putojantis baltasis pusiau
sausas vynas „J. P. Chenet Ice
Edition“

3 / Raudonasis sausas vynas
„Grand Sud Merlot“

Puikaus skonio putojantį vyną derinkite prie salotų
ar kitų lengvų patiekalų.

Šį aromatingą vyną rekomenduojame patiekti
16–18 laipsnių temperatūros prie baltosios mėsos,
paukštienos ir ant grotelių keptos mėsos.

0,75 l - 666 Eur / 2300 Lt

0,75 l - 645 Eur / 2227 Lt
NAUJIENA

4 / Baltasis sausas vynas „Grand
Sud Sauvignon Blanc“
Sausas vaisinis vynas puikiai tiks su jūros gėrybių ir
moliuskų užkandžiais.

0,75 l - 645 Eur / 2227 Lt
NAUJIENA

5 / Raudonasis sausas vynas
„Grand Sud Cabernet“

6 / Baltasis sausas vynas „Grand
Sud Chardonnay“

0,75 l - 645 Eur / 2227 Lt

0,75 l - 645 Eur / 2227 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Rekomenduojame šį vyną patiekti 18 laipsnių temperatūros su mėsa, kepta ant grotelių, makaronais,
pica, mėsos užkandžiais ar paukštienos patiekalais.

Šį vyną geriausia patiekti 8–10 laipsnių temperatūros. Vynas idealiai dera su žuvimi, paukštiena ir sūriais.

Prancūzija
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Vokietija

Šampanas

Vokietijos
vynai

Įkurta 1812 metais „Laurent-Perrier“ yra ir visada buvo
tarp lyderių unikalių, elegantiškų šampanų gamyboje.
Per beveik 200 metų „Laurent-Perrier“ pasiekė, kad jų
gaminamas vynas taptų vienu iš garsiausių pasaulyje
šampano prekinių ženklų.

Vokietija – šiauriausias vyno kraštas. Jis yra kilmingos
„Riesling“ vynuogės gimtinė, kurioje per šimtmečius
vyndariai išmoko gaminti įvairiausio stiliaus rislingą 13
šalies regionų, išsidėsčiusių pietvakarinėje dalyje.
Tačiau geriausi „Riesling“ vynuogynai auga ant
stačių Mozelio krantų ir palei Reino upę bei
Pfalce. Kai kuriose vietose vynuogėms tenka
išsilaikyti ypač stačiuose (50–60 laipsnių
nuožulnumo) upių šlaituose, todėl jų šaknys
siekia dvidešimt ir daugiau metrų ilgio.
2
1

„Riesling“ yra vėlai sprogstanti, todėl nejautri
vėlyvoms pavasario šalnoms, bet vėliau
subręstanti vynuogių veislė, mėgstanti
kraštus, kuriuose vyrauja ilgi ir šilti rudenys.
Jai reikia vėsesnio klimato. Vokietijoje ir
yra būtent tokios klimatinės sąlygos. Iš šių
vynuogių vokiečiai gamina išskirtinai gaivų,
lengvą, minerališką, metalinės rūgšties ir
saldų it medus vyną. Ieškantys tokių rislingų
turėtų dairytis Mozelio, Rheingau ir Pfalco
regionuose gaminamo vyno.
Išlikę rašytiniai šaltiniai byloja, kad dar
Karolis Didysis, keliaudamas po dabartinės
Vokietijos žemes, pastebėjo, kad pavasarį
sniegas nutirpsta pirmiausia nuo pietinių
Reino upės šlaitų, todėl įsakė toje vietoje
pasodinti vynmedžius. Iki šiol ten veši
vieni geriausių pasaulyje vynuogynų. Šis

Vokietijoje 1775
metais pirmą kartą
buvo pagamintas
natūraliai saldus,
vėlyvojo skynimo
derliaus vynas
(Spätlese).
imperatorius mėgo gerą vyną, per dieną
išgerdavo po tris taures, tačiau nekentė vynu
piktnaudžiaujančių žmonių.

1 / Šampanas „Laurent Perrier Brut Cuvee Rose“

2 / Šampanas „Laurent Perrier Brut“

0,75 l - 8660 Eur / 29901 Lt

0,75 l - 4692 Eur / 16201 Lt

Gaivus, braškių ir juodųjų vyšnių aromato šampanas. Tai puikus aperityvas, derantis su šaltais mėsos užkandžiais, vištienos, azijietiškais patiekalais ir uogų desertais. Rekomenduojame patiekti 8–10 laipsnių temperatūros.

Tai šviesios aukso spalvos, smulkiais burbuliukais putojantis šampanas, kurį rekomenduojame derinti prie žuvies, jūros gėrybių ar paukštienos patiekalų, atšaldytą
iki 8–10 laipsnių temperatūros.

Iki šiol žinomas pirmasis „Riesling“
paminėjimas buvo užfiksuotas 1435 metų
kovo 13 dienos ūkio knygoje, kuri priklausė
vietos grafui. Pirmieji ir svarbiausi Rheingau
regiono vyno populiarintojai buvo cistersai,
atvykę iš Prancūzijos. 1135 metais jie
pastatė Kloster Eberbach vienuolyną. XII–
XIII amžiuje šis vienuolynas tapo didžiausiu
vyno gamintoju visoje Europoje.
Vokietijoje 1775 metais pirmą kartą buvo
pagamintas natūraliai saldus, vėlyvojo
skynimo derliaus vynas (Spätlese). Kelerius

metus iki tol „Schloss Johannisberg“
vyndarys iš ūkio šeimininko gavo leidimą
skinti vynuoges maždaug dviem savaitėm
vėliau. Jos jau buvo panašios į razinas ir
aptrauktos pelėsiu. Sugadintą derlių buvo
nuspręsta atiduoti valstiečiams, kurie vis tik
išspaudė sultis ir pagamino vyną. Jis buvo
nuostabaus skonio. Nuo tada nuspręsta dalį
vynuogių ilgiau palikti ant vynmedžių, kad
uogos sukauptų labiau koncentruotas sultis.
Vokiško vyno etiketėse
naudojami terminai,
nurodantys vynuogių nokumą:
Kabinett – vynas, pagamintas iš visiškai
sunokusių vynuogių. Tai puikus, dažniausiai
lengvas vynas, su nedideliu alkoholio kiekiu
(apie 9%), bet gali būti ir iki 11%.
Spätlese – pažodžiui išvertus „vėlyvas
derlius“. Uogos šiam vynui renkamos praėjus
7 dienoms nuo įprasto derliaus rinkimo
pradžios. Vadinasi, uogos yra sukaupusios
daugiau cukraus ir turi mažiau vandens.
Vynas yra intensyvesnio aromato bei labiau
koncentruotas, bet nebūtinai saldus.
Auslese – rinktinės, labai sunokusios
uogos. Šiuo terminu pažymėtas vynas
išraiškingo aromato, skonio, dažniausiai (bet
ne visada) yra saldus.
Beerenauslese (BA) – specialiai
renkamos pernokusios uogos, dažniausiai
paveiktos Botrytis cinerea (kilniojo pelėsio).
Šio sirpumo vynas gaminamas tik esant
tinkamoms oro sąlygoms, tai yra, kai gali
susidaryti kilnusis pelėsis. Toks vynas
dažniausiai yra saldus.
Eiswein – daromas iš BA nokumo
vynuogių, tačiau jos renkamos sušalusios,
kai temperatūra nukrinta maždaug iki -8
laipsnių. Unikalus vynas dėl didžiulės gaivios
rūgšties ir saldumo koncentracijos.
Trockenbeerenauslese (TBA)
– daromas iš pernokusių, pilkojo pelėsio
paveiktų vynuogių, kurios buvo paliktos
ant vynmedžio sudžiūti. Itin kompleksiškas,
aromatingas, sodrus ir labai saldus. Tačiau
šio sirpumo vyno būna ir nesaldaus.
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Vokietija
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Vokietija
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Vokietija
Vokietija yra šiauriausias vyno kraštas, kuris yra
labiausiai žinomas, dėl kilmingosios „Riesling“
vynuogės. Šios šalies vyndariai per šimtmečius
išmoko gaminti įvairiausių stilių rislingą.
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1 / Baltasis pusiau
sausas vynas „Barth
Riesling Classic“

Baltasis vokiškas vynas puikiai tiks prie
lengvų užkandžių ar Azijos virtuvės
patiekalų.

0,75 l - 1013 Eur / 3498 Lt

2 / Baltasis saldus vynas
„Barth Riesling Fructus“
Šį vyną ragaukite vieną arba prie įvairių desertų.

0,75 l - 1013 Eur / 3498 Lt

3 / Baltasis sausas
vynas „Tussock Jumper
Riesling“

Vyno aromate užuosite citrinas, melionus ir kitus vaisius. Derinkite prie vištienos ar žuvies, keptos ant grotelių ir aštrių patiekalų.

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt
NAUJIENA

4 / Baltasis pusiau
saldus vynas „Blue Light
Riesling“

5 / Baltasis pusiau
sausas vynas „Mosel
Riesling Feinherb“

Iš Riesling rūšies vynuogių gaminamas
išskirtingai lengvas, gaivus ir minerališkas, ganėtinai saldus vynas.

Vynas, kuris tiks prie austrių, vytinto kumpio ir makaronų su jūros gėrybėmis.

0,75 l - 578 Eur / 1996 Lt

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

NAUJIENA

6 / Baltasis sausas vynas „Johann Brunner
Riesling Mosel

Šis vynas pasižymi skonio balansu, kuriame susipina saldumas ir rūgštumas. Jį derinkite prie vištienos patiekalų, taip pat gali būti geriamas kaip
aperityvas.

0,75 l - 579 Eur / 1999 Lt

7 / Baltasis sausas vynas „Johann Brunner
Gewurztraminer“

8 / Baltasis pusiau
saldus vynas „Urban
Riesling“

0,75 l - 579 Eur / 1999 Lt

0,75 l - 1013 Eur / 3498 Lt

Šis vynas pasižymi intensyviu citrusinių vaisių aromatu. Rekomenduojame patiekti prie keptos vištienos, šviesios mėsos, sūrių ir desertų.

Šis vynas – šviesios aukso spalvos,
kvepiantis gėlėmis ir persikais, tinkamas ragauti vienas ir su lengvais patiekalais.
NAUJIENA

Bulgarija
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Bulgarija
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Bulgarija
Bulgarija kartais slapčia vadinama vyno gimtine, nes geros klimato
sąlygos ir reljefas padeda nokti virš 60 vynuogių veislių. „Lovico
Suhindol“ vyninė, įkurta 1909 metais, yra viena iš seniausių ir
pavyzdinė Bulgarijoje. Būtent dėl kokybės ir atkaklumo bulgariški
vynai pripažįstami daugelyje pasaulio šalių. Išsaugojusi senąsias
vynininkystės tradicijas ši vyninė ir toliau siekia kurti naujus, aukštos
kokybės vynus, kartu išlaikant jų unikalumą ir charakterį, būdingą
bulgariškiems vynams.
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1 / Raudonasis sausas vynas
„Lin 53“

2 / Raudonasis sausas vynas
„Lovico 100“

3 / Raudonasis sausas vynas
„Lovico Gamza Reserve“

0,75 l - 2027 Eur / 6999 Lt

0,75 l - 2606 Eur / 8998 Lt

0,75 l - 550 Eur / 1899 Lt

Šis vynas yra sodrios rubino spalvos, prinokusių vyšnių ir raudonų vaisių aromato, kuris puikiai tiks prie
keptos raudonos mėsos su prieskoniais ir padažais.

Šį vyną rekomenduojama patiekti 18–22 laipsnių
temperatūros. Geriausiai tinka prie raudonos mėsos
ir pikantiškų patiekalų, įvairių sūrių.

Šis vynas vientisos, intensyvios raudonos granato spalvos ir puikiai tinka prie šviežių sūrių, vaisių ar
desertų.
NAUJIENA

4 / Raudonasis sausas vynas „Lovico Merlot
Reserve“

5 / Raudonasis sausas vynas „Lovico Cabernet
Sauvignon Reserve“

0,75 l - 550 Eur / 1899 Lt

0,75 l - 550 Eur / 1899 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Šį raudonąjį vyną rekomenduojama patiekti 18–22 laipsnių temperatūros prie
sūrių, keptos raudonos mėsos ar desertų.

Rekomenduojama patiekti 18–22 laipsnių temperatūros prie intensyvaus skonio
užkandžių, sūrių, keptos raudonos mėsos arba desertų.

Vengrija
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Gruzija

Vengrija

Gruzija

Viskas prasidėjo nuo didžiulio noro sukurti gerą vengrišką
putojantį vyną. Po ilgamečio triūso ir pastangų noras
virto realybe. Jau 1907 m., švenčiant kompanijos įkūrimo
25-metį, „Torley“ vardas buvo žinomas nuo Amerikos
iki Australijos krantų. Lig šios dienos „Torley“ - pats
populiariausias putojantis vynas Vengrijoje.

Mokslininkai šiandien sutaria, kad nuostabus gėrimas –
vynas gimė Užkaukazėje, o jo lopšys – Gruzija ir Armėnija.
Manoma, kad vyndarystė prasidėjo Gruzijoje ir išplito į
kitas šalis, o kiekvienas gruzinas yra vyndarys.
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1 / Putojantis baltasis pusiau sausas vynas
„Torley Reserve
Demi Sec“

2 / Putojantis baltasis
sausas vynas
„Torley Gala“

Tai putojantis vynas su persikų ir laimo poskoniais. Putojantis vynas puikiai tiks prie vištienos patiekalų.

Tai blyškios aukso spalvos, tropinių
vaisių aromato putojantis vynas. Puikiai tiks prie „brie“ tipo minkštųjų sūrių, jūros gėrybių, vėžiagyvių.

0,75 l - 899 Eur / 3104 Lt

0,75 l - 492 Eur / 1699 Lt

NAUJIENA

3 / Putojantis baltasis pusiau sausas vynas
„Torley Talisman“
Šis putojantis vynas gaminamas jau
daugiau nei 100 metų. Gerai atšaldytas putojantis vynas ypač tiks prie
kepto viščiuko.

0,75 l - 492 Eur / 1699 Lt

4 / Putojantis batasis saldus vynas „Torley
Charmant“

Malonaus, neįkyriai saldaus skonio
putojantis vynas, ypač tiks prie šventinio torto ir plikytų pyragaičių.

0,75 l - 492 Eur / 1699 Lt

1 / Baltasis sausas
vynas „Old Tbilisi
Alaverdi“

Šis vynas yra puikus aperityvas, tinka su paštetais, rūkyta
žuvimi ir saldžiarūgščiais kinų
patiekalais.

0,75 l - 724 Eur / 2500 Lt
NAUJIENA

2 / Raudonasis
sausas vynas „Old
Tbilisi Alaverdi“

Šis vynas dera su kepsninėje kepta kiauliena, sūriais, juoduoju šokoladu ir tamsiomis
miško uogomis.

0,75 l - 724 Eur / 2500 Lt
NAUJIENA

3 / Raudonasis
pusiau saldus
vynas „Kindzmarauli Tbilisi“

Šis lengvas ir gerai subalansuotas vynas dera su šokoladu, prinokusiomis braškėmis,
pyragėliais ir vaisiais.

0,75 l - 955 Eur / 3297 Lt

4 / Raudonasis
pusiau saldus
vynas „Pirosmani
Tbilisi“

5 / Baltasis sausas
vynas „Tsinandali
Tbilvino“

Neaitrus ir švelnus vynas dera
su Camembert sūriu ir įvairiais desertais.

„Tsinandali“ puikiai dera su salotomis, ant grotelių keptomis daržovėmis, vištiena, sūriu ir garuose virta žuvimi.

0,75 l - 550 Eur / 1899 Lt

0,75 l - 550 Eur / 1899 Lt

JAV
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JAV

JAV

Pakrantės regionas

Šiandieną ši šalis mums siūlo daug įvairių vynų. O vynų
žinovai vertina JAV, kad čia gaminamas nebrangus ir
paprastas vynas, kuris kartu yra geras ir vertas dėmesio.
„Beringer Vineyards“ vynų gamykla viena iš tokių žinomiausia Kalifornijos Napos slėnio vyninių, gaminanti
vynus nuo 1876 metų.

„Kendall-Jackson“ vyno ūkis plyti vėsiuose
Kalifornijos pakrantės regionuose – kalnų viršūnėse,
ant kalvų ir šlaitų. Šių kvapą gniaužiančių vietovių
unikalus dirvožemis, šlaitai ir saulė dovanoja
„Kendall-Jackson“ vynams itin turtingus aromatus ir
skonius bei išskirtinį kompleksiškumą. Juk gerų vynų
istorija ir gamyba prasideda vynuogynuose.
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1 / Raudonasis sausas
vynas „Beringer Classic
Cabernet Sauvignon“
Šis vynas dera prie kiaulienos, paukštienos ir jautienos patiekalų.

0,75 l - 1071 Eur / 3698 Lt

2 / Raudonasis sausas
vynas „Beringer Founders Estate Cabernet
Sauvignon“

3 / Baltasis sausas vynas „Beringer Founders
Estate Chardonnay “

Šis vynas dera prie keptos vištienos,
žuvies ir rizoto.

Šis vynas dera prie salotų, vegetariškų
patiekalų, taip pat gali būti geriamas
kaip aperityvas.

0,75 l - 1448 Eur / 5000 Lt

0,75 l - 1448 Eur / 5000 Lt

4 / Rausvasis sausas
vynas „Beringer Classic
Zinfandel Rose“

5 / Raudonasis sausas vyna
„Kendall-Jackson Vintners
Reserve Pinot Noir“

Šis vynas dera prie jautienos, avienos,
kiaulienos ir antienos patiekalų.

Vynas, tinkantis prie raudonos mėsos, kiaulienos,
avienos ir paukštienos.

6 / Baltasis sausas vynas
„Kendall-Jackson Vintners
Reserve Riesling“

0,75 l - 1071 Eur / 3698 Lt

0,75 l - 1737 Eur / 5998 Lt

0,75 l - 1737 Eur / 5998 Lt

Šis vynas puikiai tiks prie gausiai prieskoniais pagardintų ir azijietiškos virtuvės patiekalų.

7 / Raudonasis sausas vynas
„Kendall-Jackson Vintners
Reserve Zinfandel“

Vynas, tinkantis prie žvėrienos, raudonos mėsos,
gausiai prieskoniais pagardintų makaronų patiekalų,
taip pat picos ir sūrių.

0,75 l - 1737 Eur / 5998 Lt

Pietų Afrika
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Pietų Afrika

Pietų Afrika
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Pietų Afrikos vyno istorija siekia 1659-uosius metus –
vynuogynas „Constantia“ netoli Keiptauno buvo laikomas
vienu geriausių pasaulyje. Šiuo metu Pietų Afrikos vynai
sulaukia vis daugiau susidomėjimo. Jie dažnai išsiskiria
ypatingu sodrumu ir perteikia geriausias senojo pasaulio
vynų savybes.
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1 / Raudonasis sausas vynas „Bellingham Mocha
Java Merlot“

Tamsiai raudonos spalvos vynas, pasižymintis kavos, kakavos, prinokusių juodųjų vyšnių ir prieskonių aromatu. Rekomenduojama patiekti su mėsos troškiniais,
ant grotelių keptos mėsos patiekalais, brandintais sūriais.

0,75 l - 899 Eur / 3104 Lt

2 / Baltasis saldus vyna „DC Noble Late“

Vynas tinkantis kaip aperityvas arba prie aštresnių sūrių, kepenėlių pašteto ir ne
per daug saldžių desertų.

0,75 l - 926 Eur / 3197 Lt

3 / Raudonasis sausas vynas
„DC Premium Kroon“

4 / Raudonasis sausas vynas
„DC Cabernet Sauvignon“

0,75 l - 1071 Eur / 3698 Lt

0,75 l - 1071 Eur / 3698 Lt

Šis raudonasis vynas tiks prie jautienos, veršienos,
avienos ir sūrių.

Šis vynas puikiai tiks prie žvėrienos, raudonos mėsos
bei įvairių sūrių.

5 / Raudonasis sausas vynas
„KWV Roodeberg“

Vyną derinkite prie raudonos mėsos patiekalų (troškintos mėsos, kepsnių) arba brandinto sūrio. Geriausia patiekimo temperatūra 16–18 laipsnių.

0,75 l - 869 Eur / 3000 Lt

Australija
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Australija

Australija
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Australiškas vynas „Jacob’s Creek“ gaminamas iš skirtingų Australijos
regionuose auginamų vynuogių. Taip vyndariai išvengia sezoninių
regionų klimato pokyčių, nuo kurių ir priklauso galutinis vyno
produktas ir kokybė. „Jacob’s Creek“ prioritetas – pagaminti kuo
daugiau rūšinio vyno, kurie pasižymėtų natūralaus cukraus ir
rūgštingumo santykiu.

5

2

4
3

1

1 / Raudonasis sausas vynas
„Jacob‘s Creek Shiraz“

Tai lengvas džiovintų slyvų, kvapnių vaisių pyragų,
juodųjų serbentų, šokolado ir kedro žievės aromato
vynas. Jį derinkite su mėsos užkandžiais, jautienos,
avienos patiekalais ir sūriais.

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

2 / Baltasis sausas vynas
„Jacob‘s Creek Semillon
Chardonnay“

Šviežių citrusinių vaisių, prisirpusių melionų, nektarinų aromato vynas, tiks prie žuvies ir jūros gėrybių
patiekalų bei pusiau kietų šviežių sūrių.

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

3 / Raudonasis sausas vynas
„Jacob‘s Creek Grenache Shiraz“

Šviežių aviečių, vyšnių ir prieskonių aromato raudonasis sausas vynas, tinkantis su įvairiais Viduržemio
jūros patiekalais ir kietaisiais sūriais

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

4 / Rausvasis sausas vynas „Jacob‘s Creek Shiraz
Rose“

5 / Raudonasis sausas vynas „Jacob‘s Creek Shiraz
Cabernet“

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

Subtilus šviežių žemuogių bei aviečių skonio ir švelnaus vyšnių aromato vynas,
tinkantis prie antienos, jautienos, azijietiškos ir tailandietiškos virtuvės patiekalų.

Tai džiovintų slyvų, gervuogių, juodųjų serbentų, pipirų bei vanilės aromato vynas, kuris puikiai derės su mėsos patiekalais ir kietaisiais sūriais.

Australija
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Naujoji Zelandija

Shiraz vynuogė

Naujoji Zelandija

Australijos pagrindinė ir labiausiai vynų gamyboje
eksplotuojama vynuogė – Shiraz. Šios rūšies
vynuogynai Australijoje užima daugiau nei 45
tūkstančius hektarų, todėl ir vyno stilius skiriasi
priklausomai nuo vietos ir regiono.

Ypač atidžiai Zelandijos vynuogynuose paisoma
vynmedžių lapijos priežiūros. Šio krašto vyninėse
paisoma higienos, naudojamos plieno talpos,
reguliuojama temperatūra. Taip pat ypatingas
dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai, vyndariai
skatinami naudoti kuo mažiau chemikalų ir
tausoti dirvožemį.
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1 / Baltasis sausas vynas „Jacob‘s Creek
Chardonnay Reserve“

Citrusinių vaisių, melionų ir riešutų aromato vynas, kuris tiks prie žuvies valgių, paukštienos, rizoto, picos ir
šviežių sūrių.

0,75 l - 1303 Eur / 4499 Lt

2 / Baltasis sausas
vynas „Jacob‘s Creek
Riesling“

Šis baltasis sausas vynas puikiai dera
su ryškesnio skonio patiekalais, ypač
jūros gėrybėmis.

0,75 l - 782 Eur / 2700 Lt

3 / Raudonasis sausas
vynas „Jacob‘s Creek
Shiraz Reserve“

Tai prinokusių slyvų, gervuogių ir
Moca kavos aromato vynas, kurį rekomenduojame derinti su jautienos
patiekalais, brandintais sūriais, antiena ar aviena.

0,75 l - 1303 Eur / 4499 Lt

4 / Raudonasis sausas
vynas „Tussock Jumper
Shiraz“

12 mėnesių brandintas vynas kilęs iš
žinomiausio Australijos vynų regiono
Barossa. Aromate jaučiamos juodojo šokolado ir miško uogų natos. Dera
prie keptos mėsos, ėrienos,

0,75 l - 1158 Eur / 3998 Lt
NAUJIENA

1 / Baltasis sausas vynas „Tussock Jumper Sauvignon Blanc“

2 / Raudonasis sausas vynas
„Marlborough Pinot Noir“

3 / Baltasis sausas vynas
„Marlborough Sauvignon Blanc“

0,75 l - 1158 Eur / 3998 Lt

0,75 l - 1737 Eur / 5998 Lt

0,75 l - 1274 Eur / 4399 Lt

Tai vynas, derantis prie žuvies ir jūros gėrybių, ožkos
sūrių ir vištienos patiekalų. Rekomenduojame patiekti 7–9 laipsnių temperatūros.
NAUJIENA

Ypatingos Marlborough regiono klimato sąlygos lemia šio vyno itin intensyvų skonį. Derinkite prie kalakutienos, vištienos ir jautienos patiekalų.

Šis vynas dera prie jūros gėrybių, šparagų, keptos vištienos, daržovių salotų ir ožkos sūrio. Taip pat gali
būti geriamas kaip aperityvas.

Lietuva
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PASIGAMINKITE

Lietuva

Maskarponės
desertas su
avietėmis

Puoselėdamas lietuviško vyno
tradicijas „Anykščių vynas“
nusprendė praplėsti natūralaus
vyno asortimentą ir naujienomis
palepinti saldaus vyno mėgėjus.

2 porcijos

2

Gaminame:
Sutrinkite avietes. Kitame inde
maskarponės sūrį sumaišykite su
graikišku jogurtu ir cukrumi. Išskobkite
vanilės ankštį ir įmaišykite į sūrio masę.
Imkite indelius serviravimui, dėkite
trintas uogas, ant viršaus – maskarponės
masę ir papuoškite uogomis. Patiekite
atšaldytą ir skanaukite!

1

1 / Natūralus desertinis obuolių vynas „Voruta“

2 / Natūralus desertinis vyšnių vynas „Voruta“

0,75 l - 499 Eur / 1723 Lt

0,75 l - 499 Eur / 1723 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Šį vyną rekomenduojame vartoti atvėsinus iki 14 laipsnių temperatūros. Tinka
prie paukštienos, triušienos, veršienos patiekalų, įvairių užkandėlių su mėsa, daržovėmis ar sūriu.

Jums reikės:
Saujos aviečių;
125 g maskarponės sūrio;
125 g graikiško jogurto;
1 vanilės ankšties;
4 šaukštų cukraus;
Mėgstamų uogų papuošimui.

Šį vyną rekomenduojame vartoti atvėsinus iki 14 laipsnių temperatūros. Tinka
prie paukštienos, triušienos, veršienos patiekalų, įvairių užkandėlių su mėsa, daržovėmis ar sūriu.

Platus sūrių pasirinkimas MAXIMOS
„Sūrių klube“. Užsukite ir išsirinkite!
Apie viską pagalvota
Leidinyjenurodytos
nurodytoskainos
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