2013 gruodžio 5 d. - 2014 sausio 1 d.
Leidinys nemokamas

Vyno
katalogas

BALTAS VYNAS

Turinys

Vyno spalvynas

8 spalvų paletės - 8 vyno pasauliai, kuriuos
pažįstame vartydami MAXIMA vyno katalogą
„Neatrasti vyno atspalviai“.

8 atspalvių vyno pasaulyje nepasiklysti
padeda specialūs ženklai, kurie žymi
skirtingus vyno aromatus, skonio ypatybes
bei derinimo su maistu galimybes.

04.
16.
20.
24.

Jazminų žiedų
paletė

Akacijų žiedų
paletė

Žingsnis po žingsnio –
per vyno pasaulį

Geram vynui – tinkama
taurė
ŽYMĖJIMO REIKŠMĖS

Saulėgrąžų žiedų
paletė

Briutas
Sausas

RAUDONAS VYNAS

ROŽINIS VYNAS

Pusiau sausas
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34.
38.
41.
42.
54.

Pusiau saldus
Rožių žiedų
paletė

Saldus
Vyno aromatai:

Žolelių
Švelnaus rubino spalvos
paletė

Vynas – vienas iš seniausių žmonijai žinomų alkoholinių gėrimų.
Archeologinių radinių, rodančių vyno gamybą ir datuojamų 6 – 5
tūkst. metų prieš Kristų, rasta Gruzijos ir Irano teritorijose, vynas nuolat
vartotas dar antikinės Graikijos ir Romos civilizacijose.
Nenuostabu, kad per tūkstantmečius vynas spėjo apaugti ir tikrais
ritualais, ir išsigalvotais dalykais. Vynuogių veislės ir vyno rūšys,
vartojimo būdai, pavadinimai ir ženklinimai – ne žinovui vyno pasaulis
gali pasirodyti labai painus.
Tačiau stačia galva į jį nerti tikrai nėra privaloma. Tiesą sakant, šį
raudonai baltą katalogą ir nusprendėme skirti visiems vyno mėgėjams,
kurie nesiekia per vieną naktį tapti vyno ekspertais, tačiau nori žengti
kelis žingsnelius į tą platų ir spalvingą vyno pasaulį.
Į smalsumą, mieli skaitytojai!

Gėlių
Uogų/vaisių
Prieskonių

Pasaulio
vynas

Vyno derinimas:

Derinkite su įvairiais sūriais
Vyšnių uogų spalvos
paletė

Puikiai dera prie desertų
Tinka prie raudonos mėsos
Tinka prie žuvies ir jūros gėrybių

Burgundiškos spalvos
paletė

Vyno katalogas

Derinkite su paukštiena/balta mėsa
SGN – saugoma geografinė nuoroda
Vyno katalogas
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Jazminų žiedų
paletė

Baltasis vynas stikle gali atrodyti gelsvas, bet jokiu būdu ne baltas.
O įpiltas į skaidrią taurę, įgauna visą spektrą gelsvos spalvos tonų –
nuo švelnaus jazminų geltonio ir žalsvų akacijų spalvos iki sodrios
saulėgrąžų geltonos. Gelsvos spalvos vynas, įtrauktas į „Jazminų
žiedų paletę“, dažnai būna vidutiniškai subrendęs, daugiausia
spaudžiamas iš „Prosecco“, „Semillon“, „Riesling“ ir „Sauvignon Blanc“
rūšies vynuogių.

4
5

6

3

1

1. Baltasis pusiau saldus putojantis
vynas Serre Colsenta Prosecco

2. Baltasis sausas putojantis rūšinis
vynas PROSECCO ROCCA 8 SECCO

3. Pusiau sausas šampanas
Deutz Demi Sec

4. Baltasis saldus putojantis vynas
CANTI Cuvee Dolce

5. Baltasis sausas putojantis vynas
Valdo Prosecco

6. Sausas šampanas
Deutz Brut Classic

Šiam „Serre“ kompanijos vynui „Glera“ rūšies vynuogės renkamos šiaurinėje Italijos dalyje – gaudamos
užtektinai saulės jos užtikrina puikų vyno skonį.

„Rocca“ vyno sėkmė neatsiejama nuo preciziško vynuogių derliaus atrinkimo. Tai nepretenzingas vynas,
tinkantis tiek išskirtine proga, tiek kasdien.

Iš „Malvasia“ ir „Moskato“ rūšių vynuogių gaminamas
putojantis vynas 2005 metais pripažintas geriausiu
itališku produktu. Derės prie vaisių ir saldumynų.

Už trumpinio „Valdo“ slepiasi itališkas putojantis vynas iš atrinktų „Prosecco DOC“ vynuogių. Šio vyno
pranašumas – vaisių skonis.

Kaina – 3499 Lt

Kaina – 3499 Lt

Tai prestižiniuose vynuogynuose užderėjęs šiaudų
geltonumo desertinis vynas, kuriame susipina vaisių ir lauko gėlių aromatai. Burnoje galima jausti švelnų persikų skonį.

Kaina – 1799 Lt

Kaina – 3299 Lt

„Deutz“ vynas spaudžiamas iš prestižiškiausių vynuogių, augančių pačiame Šampanės slėnio centre. Gaminamas iš trijų vynuogių rūšių šis gėrimas puikiai tiks
kaip aperityvas.

NAUJIENA

4

2

Kaina – 14900 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas

Kaina – 14900 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Šaltas,

bet ne per šaltas
Daug kam atrodo, kad vyno patiekimas yra savaime
suprantamas, paprastas dalykas. Tinkama temperatūra
bei stiklo taurė yra tie faktoriai, kurie atskleidžia vyno
aromatą ir skonį.

2
3

4

1

5

1. Baltasis sausas vynas
Bouchard Aine&Fils Chardonnay

2. Baltasis sausas vynas
Australian Bush Chardonay/Colombard

3. Baltasis pusiau sausas putojantis
vynas SerreTreser Prosecco

4. Baltasis sausas vynas TARAPACA
LEON SAUVIGNON BLANC

Tikras baltasis burgundiškas vynas, spaudžiamas tik iš „Chardonnay“ rūšies
vynuogių. Atkeliavęs iš garsaus „Bourgogne“ regiono jis pasižymi šviesia spalva ir puikiai subalansuotu vaisių skoniu.

Pietryčių Australijoje auga vietinių pamėgtos „Colombard“ ir „Chardonnay“ tipo
vynuogės, iš jų ir spaudžiamas šiaudų geltonumo australiškas baltasis vynas.

„Glera“ – tai naujas vynuogių, anksčiau garsėjusių
kaip „Prosecco“, vardas. „Serre Treser“ kompanijos
vynas žinomas kaip savo klasės lyderis.

Šis lengvo geltonumo vynas išsiskiria žolelių ir
greipfrutų aromatų deriniu, lengvu ir gaiviu skoniu.
Derės prie lengvų užkandžių ir žuvų patiekalų.

Kaina – 3499 Lt

Kaina – 2399 Lt

Kaina – 5799 Lt

Kaina – 1949 Lt

NAUJIENA

5. Baltasis sausas vynas
KENDALL-JACKSON VINTNERS
RESERVE RIESLING
„Geriausia metų vynine“ ne vienus metus tituluojamos
vyninės favoritas. Šis „Riesling“ tipo vynas – subtilaus
aromato su elegantiškomis prieskonių natomis.

Kaina – 5999 Lt
NAUJIENA

6

Vyno katalogas

Vyno katalogas
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3

4

2

Vynas

6

dovanoms

1

Visi mėgsta gauti dovanų, o dovanoti vyną –
patikrintas reikalas.

1. Baltasis sausas vynas
Le Grand Noir Viogner 2011
Baltomis gėlėmis ir persikais kvepiantis vynas išsiskiria
imbierų bei citrusinių vaisių skoniu. Vynas pažymėtas „Black Sheep“ simboliu, liudijančiu išskirtinę prancūzišką kokybę.

Kaina – 2699 Lt
NAUJIENA

8
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2. Baltasis sausas vynas
Muratie Isabella Chardonnay
Šis vynas dvelkia karamelizuotais ananasais, riešutais ir kremu bei pasižymi ilgai išliekančiu švelnios vanilės skoniu.

Kaina – 4999 Lt
NAUJIENA

5

3. Baltasis sausas vynas
Bellingham Citrus Grove Chenin Blanc
Iš 100 proc. „Chenin Blanc“ vynuogių gaminamą vyną geriausiai vartoti iki 2 metų. Taip vynas lieka šviežias ir išlaiko atogrąžų apelsinų skonį.

Kaina – 2999 Lt

4. Baltasis sausas vynas
Vina Maipo Reserva Chardonnay
Casablanca Valley
Elegantiškos ir švelnios kreminės tekstūros vynas išlaikytas, subalansuoto rūgštingumo. Dažniausiai tiekiamas prie žuvų ir jūrų gėrybių.

Kaina – 2799 Lt

5. Baltasis sausas vynas
Santa Cristina Bianco

6. Baltasis sausas vynas
Pampas Select Torrontes-Chardonnay

Toskanos širdyje pirmą kartą dar 1946 metais subrandinta „Santa Cristina“ vyno linija 2009 metais pasipildė „Bianco“ – iš „Grechetto ir „Procanico“ vynuogių spaustu vynu, kurį vertina ekspertai ir vyno gurmanai.

Šviesios aukso spalvos vynas, liudijantis argentinietiškos vyndarystės tradicijas, išsiskiria gaivumu ir žibuoklių aromatu.

Kaina – 2999 Lt

Kaina – 1899 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Amžinas klausimas
Iš kokios spalvos vynuogių gaminamas baltas vynas? Nustebsit sužinoję, kad baltas vynas
gali būti gaminamas iš baltų, žalių, raudonų ir juodų, o raudonas vynas – tik iš raudonų ir
juodų vynuogių rūšių.

6
5
4

3

2
1

1. Baltasis sausas vynas
Casillero Del Diablo Reserva Privada
Sauvignon Blanc
Elegantiško, subalansuoto skonio vynas su gaivia
rūgštimi ir išliekančiu poskoniu. Jį gaminanti „Concha
Y Toro“ 14 kartų pripažinta „Geriausia metų vynine“.

Kaina – 3999 Lt
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2. Baltasis sausas vynas
Piccini Toscana

3. Baltasis pusiau saldus vynas
Teliani Valley Alazani White

4. Baltasis sausas vynas
Piccini Toscana

5. Baltasis sausas vynas
Teliani Valley Tsinandali

6. Baltasis sausas vynas
Torres Waltraud Riesling

Kilęs iš garsiojoToskanos regiono, šis itališkas vynas asocijuojasi su oranžine etikete, žyminčia išskirtinę kokybę ir šiuolaikišką
vyndarystę.

Gruzijos vyno rinkos lyderės „Teliani Valley“ vynas
„Alazani“ spaudžiamas iš tradicinių gruziniškų „Rkatsiteli“ vynuogių, derančių prie saldumynų ir riešutų.

Net 36 mėnesius brandinamas ąžuolo statinėse ir dar
6 mėnesius butelyje vynas išsaugo originalų džiovintų vaisių su šokolado natomis aromatą.

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 1699 Lt

Ypatingas gruziniškas vynas gaminamas pagal senovines tradicijas. Švelnios aukso spalvos vynas 2009
metais yra laimėjęs bronzos medalį kategorijoje „Wine For Asia“.

„Torres“ žino išskirtinės kokybės gėrimų paslaptį. Tai
įrodo ispaniškas „Riesling“ tipo vynas, kuriame galima užuosti apelsinus ir miško natas su medaus pėdsakais.

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 3489 Lt

Kaina – 1799 Lt
NAUJIENA

NAUJIENA

Vyno katalogas
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Kokios spalvos Jūsų
nuotaika šiandien?
Vyną visų pirma įvertiname pagal išvaizdą – geriausiai tai daryti stebint
taurę prieš tolygiai apšviestą baltą foną. Į vyno taurę patogiausiai žiūrėti ją
palenkus 45 laipsnių kampu nuo savęs
prieš ant stalo patiestą balto popieriaus
lapą ar staltiesę.

4

Iš esmės geras vynas visada privalo būti idealiai skaidrus. Įmanoma tik vienintelė išimtis
– ilgai išlaikyto, gausias nuosėdas turinčio ir į ąsotį perpilto raudonojo vyno „bitės
sparno“ skaidrumas. Ant vyno paviršiaus
neturėtų būti jokios plėvelės. Ties pačiu vyno paviršiumi susidarantys ypatingai maži
burbulėliai – pasenusio vyno ženklas.

3

Pradedančiųjų vyno ragautojų mėgstamiausias užsiėmimas – per taurės sieneles
tekančio vyno tirštumo įvertinimas – iš
esmės yra tuščias laiko gaišimas. Nėra vizualinio tirštumo ryšio su skonio pojūčiu,
tą patį galima pasakyti ir apie vizualinio
tirštumo ryšį su bendra vyno kokybe. Vizualinis vyno tirštumas rodo tik aukštesnę
vyno alkoholio koncentraciją.

2
1

45

Tiek laipsnių kampu palenktoje
taurėje turi išlikti vyno spalvos
grynumas
Vienintelė išimtis, kuomet vizualinis vyno
tirštumas gali duoti užuominą apie vyno kokybę, kai ragaujamas saldus vėlyvojo
skynimo derliaus vynas. Raudono vyno
spalvos sodrumas yra daug prasmingesnis. Blyškus raudonas vynas dažniausiai yra
lengvo stoto, neturi daug šiurkštumo. Labai tamsus raudonas vynas – stiprus, turi
daug taninų ir apskritai masyvaus svorio.

1. Baltasis sausas vynas
Jean Claude Mas Reserve
Chardonnay
Atogrąžų vaisiais ir riešutais kvepiantis vynas, kurio skonis po trejų metų
brandinimo tampa kreminis.

Kaina – 3499 Lt
NAUJIENA
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2. Baltasis sausas vynas
Piccini Memoro Italia
Iš visų keturių Italijos regionų surinktos
vynuogės padeda sukurti tikrą itališkos
vyndarystės skonį.

Kaina – 2499 Lt
NAUJIENA

3. Baltasis sausas vynas
Les Sensibles, Sauvignon
Blanc
Prancūziškas vynas dvelkia greipfrutų ir
kitų citrusinių vaisių natomis.

Kaina – 2499 Lt
NAUJIENA

4. Baltasis sausas vynas
Les Sensibles, Chardonnay
Stipraus aromato baltojo vyno skonis
geriausiai atsiskleidžia prie žuvų, baltos
mėsos patiekalų, sūrio ir desertų.

Kaina – 2499 Lt
NAUJIENA

Vyno kokybę parodo spalvos intensyvumas
bei tolygumas – t.y., sugebėjimas išlaikyti tą
pačią spalvą 45 laipsnių kampu giliausioje nuo
savęs palenktos taurės vietoje bei taurės pakraštyje. Aukščiausios kokybės vyno spalva
kinta tik prie pat taurės sienelės, o prastame –
„pavandenijimas“ regimas akivaizdžiai.

Baltasis vynas

Raudonasis vynas

Baltojo vyno spalvos diapazonas yra
daug platesnis už raudonojo. Jis apima ir
itin blyškią, beveik vandenį primenančią
šalto klimato vynuogynų vyno spalvą,
ir aiškiai rudą ar rudai žalią chaki
pastiprinto vyno spalvą. Baltojo vyno
spalvos išskirtinė savybė – laikui bėgant
ji tamsėja.

Raudonojo vyno spalvos sodrumo diapazonas siauresnis už baltojo vyno, nes dalis
šio spektro spalvų paletės yra paskirta
rausvam vynui. Būtent dėl šios ypatybės
labai sunku, jei apskritai įmanoma, tiksliai
nubrėžti ribą tarp blyškaus raudonojo ir
tamsios spalvos rausvojo vyno. Prancūziškas Bordo krašto Clairet, itališkas Veneto,
Abruco kraštų Chiaretto ar Cerasuolo ir
galiausiai ispaniškas Clarete bei Tintillo balansuoja būtent ties šia spalvų sandūra.

Šviesiai geltonas atspalvis: labai dažnai
būdingas sausam vynui. Jei jis laikui bėgant tik tamsėja, tai ženklas, kad vynas
neskirtas laikyti ilgai. Ilgaamžis šiaudų atspalvio vynas ilgainiui tampa aukso spalvos
ir tik tikrai pasenęs vėl įgauna rusvą, tamsesnę spalvą.
Žalsvai gelsvas atspalvis: būdingas jaunam šalto klimato vynuogynų vynui.
Pastebimas Lietuvoje populiariame Prancūzijos Chablis, Italijos Orvieto ar mažiau
žinomame Prancūzijos Luaros slėnio bei
Vokietijos vyne. Paminėtų dviejų pirmųjų
vietų vynas savo žalsvą atspalvį praranda
gana greitai, o paskutinė pora vyno jį išlaiko gana ilgai. Žalsvas atspalvis retas karšto
klimato vynuogynų vynui.
Ryškiai geltonas atspalvis: priimtinas
tik tikrai ilgo išlaikymo sausam vynui. Jis
yra normalus vėlyvojo skynimo derliaus
ilgai išlaikytam vynui, šį atspalvį įgaunančiam tik po kelis dešimtmečius trukusio
saugojimo.
Analogiško stiliaus vengriškas Tokaji
anksčiau oranžinį atspalvį įgauna dėl vyno brandinimo šiam kontaktuojant su
oru, o vokiškas Trockenbeerenauslese –
dėl ypatingai persirpintose uogų odelėse
vykstančių pokyčių.

Tamsaus
rubino

Švelnaus rubino atspalvis: būdingas jaunam raudonam vynui, po trumpo išlaikymo
praradusiam pirminį purpurinį atspalvį.
Tokios spalvos vynas dar nėra pasiekęs brandos, bet jau yra tinkamas ragauti.
Vyšninio rubino atspalvis: nepretenzingam raudonam vynui tai – geriausio
ragavimo laiką nurodantis atspalvis. Solidus,
statinėse brandintas vynas, būdamas tokio
atspalvio, dar gali būti visiškai neatsiskleidęs,
bet tikrai suteiks džiaugsmo ragaujant.
Tamsaus rubino, arba Tawny atspalvis: atsiranda, jei vynas gamybos metu brandintas
statinėse ilgiau nei 5 metus. Įprastinis sausas
solidus vynas jį įgauna tik po kelis dešimtmečius trukusio išlaikymo, bet pastiprintam
saldžiam Tawny Port vynui tai normali spalva.

Rausvasis vynas
Rausvojo vyno spalvos sodrumas priklauso tik nuo vyndario valios, tad
nedera ieškoti ryšio tarp spalvos intensyvumo ir klimato ar vynmedžių derliaus
ypatumų. Kuo ilgesnis odelių mirkymo
sultyse laikas, tuo akivaizdesnis spalvos
intensyvumas.
Vyno katalogas
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Burbuliukų

Pasigaminkite

procesas

Arba fermentacija. Būtent
per antrą vyno fermentacijos
etapą vyno kūrėjas į gryną vyną
įdeda kelis cukraus ir mielių
žiupsnelius, kurie proceso metu
virsta į burbuliukus.

2
1

„Grissini“ duonos
lazdelės su gražgarstėm
ir „Parmos“ kumpiu
Jums reikės:
Pakelio „Grissini“ duonos lazdelių;
Gražgarsčių (Rucola) salotų;
„Parmos“ kumpio juostelių;
„Balzamico“ acto.
Gaminame:
Paprasta ir greita – ant duonos lazdelių
uždedam gražgarsčių salotų lapus ir
apvyniojame „Parmos“ kumpio juostelėmis,
pagardintom „Balzamico“ acto sirupu.
Skanaus!

1. Baltasis sausas vynas Bouchard Aine&Fils Chablis
Istoriniame Chablis miestelyje, kuris vadinamas „Auksiniais Burgundijos vartais“,
gaminamas nuostabus vynas, trykštantis elegancija ir rinktiniu skoniu.

Kaina – 6299 Lt
NAUJIENA

2. Putojantis baltasis sausas vynas
Marca Oro Valdobbiadene Prosecco Spumante
Superiore
Po trumpiniu „Valdo“ slepiasi itališkas putojantis vynas, kuris gaminamas
iš atrinktų „Prosecco DOC“ vynuogių. Šio vyno gamyboje svarbiausia išlaikyti vaisių skonį.

Kaina – 3999 Lt

14
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Vyno katalogas
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Akacijų
žiedų

5

paletė

Šios kategorijos vyno pagaminama
nedaug. Jis dažnai vadinamas
jaunu vynu, nes jo skonis geriausiai
atsiskleidžia, kol vynas dar šviežias.
Nemažai žalio atspalvio vyno gaminama
iš džiovintų vaisių, gėrimui suteikiančių
saldumo. Žalsvas vynas dažniausiai
dvelkia citrusiniais vaisiais, susipynusiais
su gėlių natomis. Toks vynas geriausiai
dera su žuvų ir jūrų gėrybių patiekalais.

4

1

2

3

1. Baltasis sausas vynas VERUS Sauvignon Blanc

2. Baltasis saldus vaisių vynas Frizzini Bianco

2007 metais į vyno pasaulį įžengusi bendrovė „Verus“ šiuo metu siūlo įdomų
slovėnišką vyną. Kriaušės, baltos gėlės ir žolelės – tai pagrindiniai šį baltąjį vyną lydintys aromatai.

Vasariškais vaisiais kvepiančio vyno skonis pasižymi neįpareigojančia gaiva ir
sproginėjančiais burbuliukais.

Kaina – 49 Lt

NAUJIENA

99

NAUJIENA

Kaina – 1499 Lt

3. Baltasis sausas vynas
Chateau Mukhrani Rkatsiteli

4. Baltasis sausas vynas
CARE Chardonnay

5. Baltasis sausas vynas
Care Macabeo / Chardonnay

Kaukazo regionas, iš kurio kilęs šis vynas, laikomas
vienu iš vyno lopšių. Šis vynas spaudžiamas tik iš
gruziniškų „Rkatsiteli“ vynuogių, suteikiančių citrusų aromatą.

Po romėnišku vyno pavadinimu slypi šviežias ir intensyvus aromatas, kuriame juntami obuoliai, ananasai ir atogrąžų vaisiai. Tiks prie vėžiagyvių ir baltų žuvų patiekalų.

Be tradicinių „Chardonnay“ vynuogių, šis vynas spaudžiamas ir iš „Macabeo“ rūšies vynuogių. Tai lemia intensyvų obuolių ir baltųjų gėlių aromatą. Derės prie
lengvų užkandžių ir salotų.

Kaina – 4299 Lt

Kaina – 2999 Lt

Kaina – 1899 Lt

NAUJIENA
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Pasigaminkite

4

Meduje marinuotos
alyvuogės
Jums reikės:
Poros saujų juodųjų alyvuogių;
Pusės česnako;
Šviežių baziliko lapelių;
50 g medaus;
Šlakelio alyvuogių aliejaus;
Raudonėlio.

1

1. Baltasis sausas vynas
CA‘Dei Lupi Falanghina del
Sannio
Vynas išsiskiria baltų gėlių skoniu ir vaisių aromatu. Italijoje subrandintas vynas
puikiai tiks prie itališkų užkandžių.

Kaina – 2999 Lt
NAUJIENA
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Gaminame:
Susmulkiname nuluptus česnakus ir šviežius
bazilikus, sudedame juos į indą su šlakeliu
alyvuogių aliejaus ir šaukštu medaus.
Pagardinimui užberiame šiek tiek raudonėlio
ir mėgaujamės delikatesu.

3

2. Baltasis sausas vynas
Laforet Bourgogne

3. Baltasis sausas vynas
Villa Antinori Toscana

4. Baltasis sausas vynas
Bonterra Viognier

Burgundiškas vynas, atkeliavęs iš prancūziškojo Burgundijos regiono, kvepia
žaliais obuoliais ir pasižymi įdomiu, gerai subalansuotu skoniu su kreminėmis natomis.

Jaunatviškai žalsvo atspalvio vyno sudėtyje dominuojančios „Trebbiano“ vynuogės leidžia atsiskleisti lengvam gėlių skoniui.

6 mėnesius brandinamas ąžuolo statinėse vynas įgauna švelnų vanilės
aromatą. Pridėjus šiek tiek muskato
gaunamas išskirtinai aksominis aromatas, kurį lydi ilgai išliekantis kriaušių skonis.

Kaina – 4799 Lt

Kaina – 3599 Lt

Kaina – 5599 Lt
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Geram vynui –
tinkama taurė
Tinkamas taures verta turėti net ir jei galvojate, kad vyną uostyti, apžiūrinėti prieš
šviesą, samprotauti apie skonį yra paikas
užsiėmimas. Net jei patys vyno negeriate, vakaro šeimininkui būtų mandagu
pasirūpinti indais, iš kurių galima gerti padovanotą vyno butelį.
Nenorint tuo per daug rūpintis, pakanka tiesiog atsiduoti profesionalių taurių gamintojų
sprendimams: jų taurės tinkamai parinktos,
jos atskleis vyno skonį ir padės pajusti viską, ko siekė vyndarys, o kartu – padės patirti
daugiau malonumo.
Nors taurių įvairovė atrodo didelė, pastarųjų
pasirinkimas nėra itin sudėtingas – tik paremtas paprasta praktiška logika.

Svarbiausia – funkcionalumas
Vyno gėrimo kultūra sparčiai vystosi. Daugeliui mūsų nebeužtenka žinoti, kad geriame
baltąjį arba raudonąjį vyną. Norime gero vyno. Todėl kyla reikalavimai ir indams – jie
turi padėti atsiskleisti gerosioms vyno savybėms, todėl taurės privalo atitikti bent keletą
funkcinių reikalavimų:
- būti skaidrios (idealiu atveju – neraižytos,
nespalvotos, kuo plonesnio stiklo ar krištolo,
kad neiškraipytų ar neslėptų vyno spalvos;
- koncentruotų vyno aromatą, neleistų jam
išsklisti į aplinką, kol mes jo neatpažinome, nepasimėgavome, neįvertinome (todėl
daugelis taurių yra šiek tiek uždaros – viršus
siauresnis už burbulo vidurį);
- būti tokios formos ir dydžio, kad vyno
temperatūra ir skonis nesikeistų nepageidaujama linkme per greitai (todėl laikome
taurę už kojelės, baltąjį ir putojantį vyną pilame į mažesnes taures) ir būtų akcentuojami
teigiami, o ne neigiami vyno bruožai (švelnų burgundišką raudonąjį galime visa burna
gerti iš plačių taurių, tačiau rūgštų sausą, šaltą šampaną geriau ragauti liežuvio viduriu iš
siauros taurės).
Jei skaitote šį tekstą, greičiausiai mėgstate
20
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įvairų vyną, todėl išsisukti su vienos formos
taurių rinkiniu namuose gali būti sunku.
Pravartu turėti skirtingas taures baltajam,
raudonajam ir putojančiam vynui – kiekviename jų svarbūs kiti jusliniai aspektai. Jei
galite sau leisti, pridėkite ketvirtąjį rinkinį
– pastiprinto, saldaus vyno taures, iš kurių
galėsite gerti ir gerą viskį, konjaką ar kalvadosą.

Kiekvienai spalvai, kiekvienam
skoniui
Raudonasis vynas
Šio vyno taurės yra talpiausios – didelis tūris leidžia lengviau atsiskleisti aromatui, o
vyno sąlytis su oru sušvelnina šiurkščius jauno vyno taninus. Geriant vynas, patekdamas
į burną plačia srove, užlieja visus receptorius
lytėjimo pojūčiu, kuris yra viena svarbesnių
raudonojo vyno skoninių savybių. Patartina,
kad tokia taurė būtų bent 250-300 ml talpos, tačiau ir puslitrinė nėra per didelė.

Visgi nenorime,
kad alkoholis
erzintų nosies
gleivinę, tad taurę
laikome už kojelės
ir nešildome
delnais.
Iš raudojono vyno taurių galima gerti ir
rimtus, ąžuole brandintus, subrendusius baltuosius vynus.
Baltojo vyno taurės – mažesnės, nors jų forma gali būti labai panaši į raudonojo, su
skleistis pasiruošusios tulpės galvute. Į mažą
taurę pilame mažiau vyno, dažnai jo papildome, nes norime, kad baltasis vynas visada
būtų kuo vėsesnis. Ant stalo ar prie jo verta
turėti kibirėlį su vandenyje tirpstančiais ledu-

Visgi nenorime, kad alkoholis erzintų nosies gleivinę, tad taurę laikome už kojelės
ir nešildome delnais.
Žinoma, galima eiti gerokai giliau – gamintojai siūlo taures, idealiai pritaikytas atskiroms
vynuogių veislėms, tam tikrų regionų vynui.
Tačiau, jei dažnai sulaukiate svečių, namuose
geriau turėti 18 vienodų universalių baltojo
vyno taurių nei keturis nedidelius rinkinius labai specializuotų taurių.

Kaina, estetika ir istorija

kais, į jį įstatytame butelyje vynas visą laiką
išliks tinkamai vėsus.

Baltasis vynas
Jo taurės tūris – apie 170-200 ml, tačiau svarbiausia, kad jos viršutinė dalis būtų siauresnė
nei raudonojo vyno – vynas į burną turi lie-

Kokybiški dalykai labai greitai nukopijuojami.
Todėl gerų taurių segmente turime daugybę
panašių. Jos visos yra tinkamos vynui gerti –
funkciniai skirtumai beveik išnyksta, bet lieka
krištolo kokybės klausimas, gamintojo specializacijos, patirties, patikimumo aspektai,

Pačios brangiausios – rankų darbo ypatingai
plono krištolo taurės, suteikiančios nepakartojamą lytėjimo malonumą, nenusakomą
vibraciją, pažadinančios skonio receptorius.
Tačiau jos reikalauja atidesnės priežiūros.

tas stiklas, ar, neduokdie, plastmasė (nors
lėktuve, kur sausas oras, neįprastas slėgis ir
motorų triukšmas atbukina jusles, sklidinai
vyno pripiltas plastmasinis indelis atrodo
beveik savo vietoje – iš jų ir vyną su ydomis gali išgerti nieko nepastebėdamas).
Stiklo taures, kaip tinkamiausias vynui gerti,
Plinijus Vyresnysis mini dar mūsų eros pradžioje, tačiau kokybišką stiklą pūsti pradėta
vos XV a. Žmonės ilgą laiką naudojo metalo, keramikines, odines, medines taures,
gyvulių ragus.

Rankų darbo krištolas – savęs lepinimas, tačiau masinė krištolo produkcija seniai nebe
prabanga. Tai labai praktiška, patvaresnė,
mažiau susibraižanti stiklo atmaina. Verta sumokėti šiek tiek brangiau ir nusipirkti
gerokai ilgaamžiškesnį gaminį, nei papras-

Vardan stilingumo ir šiandien galime vaišintis iš istorinių sidarbo indų. Tačiau prarasime
svarbias praktiškumo ir vyno estetikos funkcijas. Jei prisiminimai ar tradicijos tą vakarą
yra svarbesni, Jūsų sąžinė teišlieka švari – vynas palauks geresnės progos.

kurių čia nesiaiškinsime. Tai, kad egzistuoja daugybė taurių gamintojų, reiškia, kad
kiekvienas jų randa savo pirkėją. Turėdami
galimybę rinktis tarp subtilių skirtumų, pasimėgaukite galimybe nusipirkti tai, kas Jums
nuoširdžiai patinka.

TAURIŲ RŪŠYS PAGAL VYNUOGIŲ VEISLĘ

200

Tiek mililitrų maksimaliai turėtų būti
baltojo vyno taurėje.
tis siaura srovele, nes šis yra šaltas ir gana
rūgštus: geriau neerzinti burnos ertmės šonuose esančių rūgšties receptorių.
Iš baltojo vyno taurių geriame ir rožinį vyną,
ir, jeigu reikia, saldų ar net putojantį – visus,
kuriuos dera gerti atvėsintus.

SYRAH / SHIRAZ

TEMPRANILLO /
RIOJA

BURGUNDY /
PINOT NOIR

BORDEAUX /
CABERNET

SAUVIGNON
BLANC

CHABLIS/
CHARDONNAY

MONTRACHET

RIESLING (DRY)/
PINOT GRIGIO

CHAMPAGNE

SAUTERNES

ROSE / BLUSH

VINTAGE PORT

200 ml talpos baltojo vyno taurė taip pat
tiks raudonajam vynui, jei nespėjote apsirūpinti visų rūšių taurių rinkiniais.

Putojantis vynas
Jis turėtų būti patiekiamas 5 laipsniais šaltesnis už baltajį. Dėl anglies dvideginio šis
atrodo dar rūgštesnis, todėl jo taurės turėtų būti siauriausios. Kita vertus, putojantis
vynas turi putoti. Nuo dugno kylančių burbuliukų virtinės suteikia estetinį malonumą
– kuo aukštesnis vyno stulpelis, tuo ilgesnės
ir gražesnės burbuliukų virtinės. Taigi taurė
turi būti ir pakankamai aukšta.

Tinkamas putojančio
taurės tūris - 150 ml.

vyno

Pastiprintą vyną (portą, madeirą, cheresą, marsalą) Lietuvoje dar geria nedažnas.
Tačiau pastaruoju metu jo taurės labai supanašėjo su skirtosiomis tauriems stipriesiems
gėrimams (konjako, kalvadoso, armanjako,
viskio ir pan.) – šios yra mažesnės bei siauresnės už baltojo vyno taures, tačiau viršus,
sukūręs bangelę, gali atsiverti arba yra paprastai kiek platesnis. Taip leidžiama išsiveržti
stipriam aromatui, burną užlieti saldumui.

Vyno katalogas
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žodis Ispanijai

Moliuskai Jūreiviškai
Jums reikės:
Kilogramo moliuskų;
1 poro;
Poros skiltelių česnakų;
Svogūno;
Stiklinės raudono vyno;
Poros šaukštų grietinės;
Petražolių;
Belgiškų bulvyčių.

Ispanijoje pagaminama daugiausiai
balto vyno pasaulyje.

2

1

1. Baltasis sausas vynas
Toro d‘Oro, Sauvignon Blanc

2. Baltasis sausas vynas
Toro d‘Oro, Reserve, Sauvignon Blanc

3. Baltasis sausas vynas
Arte Noble, Sauvignon Blanc

Citrusiniais vaisiais ir obuolių aromatais dvelkiantis
vynas yra puikus priedas prie salotų ir sūrio.

Šviežiai nupjautu šienu, obuoliais ir šparagais dvelkiantis vynas puikiai derės prie jūros gėrybių.

Šviesios, šiek tiek žalsvos spalvos vynas, kuris kvepia
agrastais, citrinomis ir šparagais.

Kaina – 1999 Lt

Kaina – 2699 Lt

Kaina – 2299 Lt

NAUJIENA
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Pagiriamasis

Gaminame:
Užvirus vandeniui, suberiame kilogramą
moliuskų ir paverdame 8 minutes. Atskiroje
keptuvėje pakepiname porą su smulkintu
svogūnu ir česnaku, tada įpilame stiklinę vyno
ir patroškiname. Nupilame 2/3 sultinio, tada
suberiame pakepintas daržoves, kai turinys
užverda, įdedame porą šaukštų grietinės.
Paverdame dar 5 minutes ir patiekiame
lėkštėje su šviežiomis petražolėmis ir
belgiškomis bulvytėmis.

NAUJIENA

Vyno katalogas

23

BALTASIS VYNAS | Ryškiai geltonas

BALTASIS VYNAS | Ryškiai geltonas

Saulėgrąžų
žiedų
paletė

Saulėgrąža – tai augalas, kurio žiedų
spalvos nesumaišysi su jokiu kitu
geltonos spalvos atspalviu. Šios
kategorijos vynas pasižymi didesnėmis
brandinimo galimybėmis, todėl dera
prie sunkesnio maisto. Be to, sodrios
geltonos spalvos vynas pasižymi
gurmaniškomis skonio natomis, kuriose
dominuoja citrusiniai vaisiai.

4

2

5
6

3

1

24

1. Baltasis sausas vynas
35 SOUTH Chardonnay

2. Baltasis sausas vynas Montes
Reserve Chardonnay

Šis vynas spaudžiamas tik iš „Chardonnay“ rūšies vynuogių, skinamų rankomis. Ryškiai geltonas gėrimas
išsiskiria citrusinių vaisių aromatu. Vyno gurmanai gali pajausti lengvą ąžuolo poskonį.

„Curico“ – tai vyno slėnis Čilėje, kur gimsta čionykščių vyndarių idėjos. Viena tokių – tradicinis baltasis
„Chardonnay“ tipo vynas su čilietišku prieskoniu.

Kaina – 2569 Lt

NAUJIENA
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Kaina – 2999 Lt

3. Baltasis sausas vynas
SIMONSVLEI Premier Selection
Chenin Blanc
Vynuogės šiam vynui spausti auginamos drėgnose
ir šaltose Pietų Afrikos žemėse, todėl išgaunamas savitas žalsvos spalvos ir gaivaus atogrąžų vaisių skonio vynas.
Kaina – 2699 Lt NAUJIENA

4. Baltasis sausas vynas
Natale Verga Pinot Grigio

5. Baltasis sausas vynas
Natale Verga Chardonnay

Pagamintas iš vynuogių, auginamų „Veneto“ regione,
šis vynas pasižymi aštriu skoniu su kriaušių ir obuolių aromatais.

Šiaudų spalvos vynas gaminamas iš Veneto regione su- Daugiau nei 100 metų patirties sukaupusios vyninės
renkamų „Chardonnay“ vynuogių. Skaniausias prie pi- „Natale Verga“ baltasis vynas, kurio delikatus ir lengcos ir žuvies patiekalų.
vai kartus skonis primins migdolus ir tiks prie žuvies.

Kaina – 1999 Lt

Kaina – 1999 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

6. Baltasis sausas vynas
Natale Verga Soave DOC
Kaina – 1999 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Vynų vardai?
„Chenin” ar „Chablis”? Skirtumas toks – pirmasis
yra vynuogių rūšis, o antrasis – vyno regionas. Būtent šie du
kriterijai lemia vyno pavadinimą – Europoje dažniausiai
vadinama pagal regioną, o visur kitur – pagal vynuogių rūšį.

3

1

1. Baltasis sausas vynas ARTE NOBLE Chardonnay

2. Baltasis sausas vynas Finca 878 Chardonnay/Chenin

3. Baltasis saldus vynas Naomi

Lengvas auksinės spalvos vynas, kuriam būdingas minerališkas aromatas bei švelniai kreminis vaisių skonis.

Subalansuoto rūgštingumo vynas, dvelkiantis gaiviais vaisiais ir baltomis gėlėmis. Vynas puikiai dera prie žuvies ir jūros gėrybių patiekalų.

Tai išskirtinis slyvų vynas, gaminamas pagal japoniškus vyndarystės standartus. Šis saldus vynas – neatsiejama japoniškos virtuvės dalis.

Kaina – 2299 Lt

Kaina – 2699 Lt

Kaina – 2499 Lt

NAUJIENA

26
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NAUJIENA
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Vynuogių
pintinė

Vynuogės gali būti ne tik žalios ir raudonos
spalvos. Šalia tradicinių spalvų vynuogės
būna baltos, juodos, geltonos, rožinės ar net
violetinės. Visas šis spalvynas sudaro daugiau
nei 8000 skirtingų vynuogių rūšių. Tiek į
pintinę tikrai netilptų.

2
4
3
1

5

1. Baltasis saldus vynas BARTH Riesling fructus VDP
„Fructus“ – tai tikro vokiškojo „Riesling“ tipo vyno sinonimas. Šiame vyne
juntama dar daugiau vaisių natų, todėl jis puikiai derės prie šviežių
salotų ir vaisių.

Kaina – 34 Lt
99

NAUJIENA

2. Baltasis pusiau sausas vynas
BARTH Riesling classic VDP

3. Baltasis sausas vynas
LE GRAND NOIR Chardonnay

4. Baltasis sausas vynas TARAPACA
RESERVA CHARDONNAY

5. Baltasis sausas vynas
Marques de Casa Chardonnay

Gaminamas iš kritikų puikiai vertinamų aromatingų vokiškų „Riesling“ vynuogių. Šis „Barth“ vyndarių klasikinis baltasis vynas laikui bėgant įgyja elegantišką skonį, puikiai derantį prie Azijos virtuvės patiekalų.

Gaiviame šiaudų geltonumo vyno skonyje galima pajusti ir citrusų, ir naminio medaus natas. Vynas pažymėtas išskirtinės kokybės „Black Sheep“
simboliu.

Subalansuoto egzotinių vaisių aromato vynas
išsiskiria tirštu, ryškiu skoniu ir ilgai išliekančiu įsimintinu poskoniu.

Rankomis surinktą „Chardonnay“ vynuogių derlių gamintojai brandina išskirtinėse burgundiškojo ąžuolo
statinėse, kad vynas įgautų kreminių natų.

Kaina – 2699 Lt

Kaina – 3199 Lt
NAUJIENA

Kaina – 4999 Lt

Kaina – 3499 Lt
NAUJIENA
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Karališka
forma

4

Ir ne šiaip sau. Didelės talpos vyno
buteliai yra pavadinti pagal Biblijos
karalius – didžiausio jų pavadinimas –
„Nebuchadnezzar”. Tai – butelis,
kuriame telpa net 15 litrų vyno arba 20
standartinių vyno butelių.

5
2

3

1

1. Baltasis sausas vynas
Toro d‘Oro Chardonnay

2. Baltasis sausas vynas
Toro d‘Oro, Reserve, Chardonnay

Gaivaus skonio vynas, kuriame juntamas ryškus ananasų, kriaušių ir akacijų skonis.

Prie saldžiarūgščių patiekalų derantis vynas išsiskiria ryškiu ananasų, vanilės
ir migdolų aromatu.

Kaina – 1999 Lt
NAUJIENA

Kaina – 26 Lt
99

NAUJIENA

3. Baltasis sausas vynas
Ayama, Leopard - Chenin,
Chardonnay, Viognier
Trijų Afrikos vynuogių rūšių – „Chenin“, „Viognier“ ir
„Chardonnay“ – vynas.

Kaina – 3999 Lt
NAUJIENA

30
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4. Baltasis sausas vynas
SCHLUMBERGER Riesling Grand Cru

5. Baltasis pusiau saldus vynas
ST.URBANS-HOF Urban Riesling

„Shlumbergerio“ vyndarystės brandinimo patirtimi
garsėjantis „Riesling“ tipo vynas išsiskiria brandžiu serbentų skoniu, kurio verta palaukti keletą metų.

„Weis Selection“ ženklu žymimas gėrimas simbolizuoja aukščiausią „Riesling“ vyno kokybę. Šį Vokietijos vyndarių pasididžiavimą tinka gerti ir prie lengvų
užkandžių, ir vieną.

Kaina – 9999 Lt
NAUJIENA

Kaina – 3499 Lt
NAUJIENA
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ŠAMPANAS

ŠAMPANAS

Šampanas
„Greičiau ateikit, aš skanauju žvaigždes“ – taip nuskambėjo Dom Perignon žodžiai pirmą
kartą paragavus šampano. Nieko nuostabaus, jog šampano skonis paliko tokį įspūdį
žymiam vyndariui. Šampano funkcija bėgant metams ne ką tepasikeitė – dar ir dabar tai
išskirtinis vynas, kuris yra neatsiejamas nuo ypatingų progų. Visgi reikėtų atkreipti dėmesį į
šampano vardo naudojimą, kurį dažnai maišome su putojančiu vynu. Šampanu vadiname
putojantį vyną, kuriam vynuogės auginamos išskirtinai prancūziškame Šampanės regione.
Keista, kad šampanas pripažįstamas tik kaip specialių progų gėrimas, o juk tai – puikus
saldumynų aperityvas.

4

2
1
3
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1. Šampanas Veuve Clicquot Brut

2. Šampanas Armand de Brignac Brut Gold

3. Šampanas Laurent-Perrier Brut

4. Šampanas Veuve Clicquot Brut su taurėmis

Auksinės geltonos spalvos, išskirtinės kokybės prancūziškas šampanas, kuriam pagaminti naudojamos vynuogės iš daugiau nei 50 skirtingų vynuogynų.

Kompanija „Armand de Brignac“ renkasi tik aukščiausius standartus atitinkančias vynuoges. Išskirtinį skonį lemia 4 metų brandinimas.

Trys tobulai suderintos vynuogių rūšys nulemia šio daugybę prestižinių vyno apdovanojimų pelniusį šampaną. Parduodamas kartu su šventiniu rinkiniu.

Kaina – 19500 Lt

Kaina – 77700 Lt

Pirmasis šampanas, sukurtas kaip aperityvas prie maisto. Po daugybės
gamybos etapų šis gėrimas pasižymi puikiai subalansuotu skoniu, itin
derančiu prie Viduržemio regiono virtuvės patiekalų.

Vyno katalogas

Kaina – 129 Lt
00

Kaina – 24500 Lt

Vyno katalogas
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Rožių žiedų paletė
Spalvos unikalumą lemia ne specialios vynuogių rūšys, o įdomus
„Saignee“ gamybos būdas. Taikant šį metodą raudonųjų vynuogių
sultys kartu su vynuogių odelėmis laikomos vos kelias valandas.
Kai kurie rausvojo vyno gamintojai spalvą išgauna maišydami
raudonąjį ir baltąjį vyną. Rausvasis vynas pasižymi salstelėjusiu
skoniu, todėl tinka prie saldumynų.

1

7

2

5

3

6

4

1. Putojantis rausvasis vynas
Torres Santa Digna Estelado Rose

2, 3. Putojančių vynų rinkinys
CUVEE AURORA ALTA LANGA + CUVEE AURORA ROSE ALTA LANGA

Pirmasis putojantis vynas, pagamintas iš 100 proc.
„Pais“ vynuogių. Unikalus gamybos būdas lemia ir
unikalų skonį, kuriame jaučiami braškių ir slyvų aromatai.

Rinkinį sudaro 2 rūšių putojantis vynas iš Alta Langa vietovės, Pjemonto regiono: baltasis ir rausvasis. Rausvasis pagamintas iš „Pinot Noir“ vynuogių, o baltasis – iš „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“. Abu juos galima ragauti prie lengvų
užkandžių ar žuvų patiekalų.

Kaina – 3999 Lt
Kaina su taurėmis – 4999 Lt
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Kaina – 19900 Lt

4. Rausvasis sausas vynas
FERRATON PÈRE & FILS
SAMORËNS
CÔTES-DU-RHÔNE ROSE

5. Putojantis rausvasis
sausas vynas Marca Oro
Spumante Rosé Brut

Putojantį sodrios rožinės spalvos
Šis prancūziškas vynas pasižymi sodria rausva vyną lydi novatoriškas raudonų
uogų skonis. Dažniausiai ragaujamas
spalva ir švelniu raudonų uogų aromatu.
prie saldžių užkandžių.
99

Kaina – 31 Lt
NAUJIENA

Kaina – 2999 Lt

6. Putojantis rausvasis
saldus vynas
CANTI Cuvee Rose

6. Putojantis rausvasis sausas
vynas 1,5 l CUVEE AURORA
ROSE ALTA LANGA DOC

Intensyvios rausvos spalvos
putojantis vynas puikiai dera
prie desertų, taip pat tinka
gerti vieną.

Kaina – 16900 Lt

Kaina – 17 Lt

Ekologiškosios vyndarystės metodais iš rankomis surinktų vynuogių gaminamas vynas
pasižymi puikiu skoniu ir rožių aromatu.

99

Vyno katalogas
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Ne vyriškas?
Mitas. Baskų regione egzistuoja vyriška tradicija
„Poteo”. Ši tradicija prasideda klajonėmis po
barus, kai kiekviename naujame bare pakeliama
rožinio vyno taurė.

2
4
3

1
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1. Rausvasis saldus vaisių vynas Frizzini Rosato

2. Rausvasis sausas vynas Care Tinto Rosado

3. Rausvasis sausas vynas Les Sensibles, Syrah (Rosé)

4. Rausvasis sausas vynas Piccini Memoro Italia

Vaisiais dvelkiančio gaivaus ir jauno vyno skonis geriausiai atsiskleidžia su keptos mėsos patiekalais.

Tai – žuvų ir ryžių mėgėjų vynas, pasižymintis ryškiu braškių ir karamelės
aromatu. Saldus vynas, kurį tinka ragauti vieną.

Raudonomis uogomis ir vaisiais dvelkiantis prancūziškas vynas, pasižymintis
puikiai subalansuotu aromatu ir skoniu.

Kaina – 1499 Lt

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 2499 Lt

Sukurtas Toskanoje minint 150-ąsias Italijos susivienijimo metines. Kuriant
šį vyną buvo keliami ypatingi tikslai – reikėjo sukurti vyną, kuris ne tik būtų itališko skonio, bet ir atspindėtų Italijos dvasią.

Vyno katalogas

NAUJIENA

NAUJIENA

Kaina – 2499 Lt

Vyno katalogas
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Švelnaus rubino
spalvos paletė

Norint tiksliai nustatyti raudonojo vyno spalvą, reikia įpilti šlakelį vyno į taurę, palenkti
nuo savęs 45 laipsnių kampu ir pažvelgti į pačią taurės šerdį. Šviesiai raudona spalva
vyno pasaulyje vadinama šviesaus rubino, mat būtent rubino atspalviai yra artimiausi
raudonajam vynui. Šviesaus rubino paletės vynas simbolizuoja šviežumą ir gaivą bei
švelniausią raudonojo vyno skonį.

8
6

9
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1. Raudonasis saldus
vaisių vynas
Frizzini Rosso

2. Raudonasis sausas
3. Raudonasis
vynas Altos de Tamarón sausas vynas Laforet
Reserva
Bourgogne Rouge

Neįkyraus skonio raudonasis vynas, tinkamas gerti vienas ir derantis prie raudonos mėsos patiekalų.

Vynuogės šiam vynui atrenkamos nuo 40 metų senumo vynmedžių, o po to jos 24 mėnesius
brandinimos.

Kaina – 1499 Lt

Kaina – 4999 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas

4. Raudonasis
5. Pusiau saldus
sausas vynas Viña granatų vynas
Sarasqueta Reserva „Pomegranate“

Pagal burgundiškas vyno tradici- Gaminamas iš vynuogių, sujas gaminamas tradicinės recep- renkamų nuo vynmedžių
tūros prancūziškas raudonasis vy- „Rioja“ regione.
nas atitiks vyno mėgėjų kriterijus. Kaina – 2999 Lt

Kaina – 4799 Lt

NAUJIENA

Specialiame suvenyriniame butelyje parduodamas vynas pasižymi
ne tik sodriu granatų skoniu, bet
ir šokoladinėmis natomis.

Kaina – 3399 Lt

6. Raudonasis sausas
vynas Australian
Bush Shiraz/Cabernet
Sauvignon
Be įprasto vyšnių ir mėlynių aromato, šiame vyne galima užuosti eukaliptus.

Kaina – 19 Lt
49

7. Raudonasis sausas
vynas Le Grand Noir
Pinot Noir

8. Raudonasis sausas
vynas Natale Verga
Montepulciano
D‘Abruzzo

9. Raudonasis
saldus vynas
NAOMI

Kaina – 16 Lt

Kaina – 2499 Lt

Iš rankomis surinktų vynuogių gaminamas vynas skleidžia vyšnių ir Vynas, kuriame jaučiami miško
serbentų aromatą. Tiekiamas prie uogų aromatai.
kiaulienos patiekalų, salotų ir sūrio.
99

Kaina – 2699 Lt

NAUJIENA

10. Raudonasis sausas
vynas Montes Reserva
Cabernet Sauvignon
Curico Valley

Japoniškų vyndarystės tradicijų vynas su prisirpusių sly- 2011 metų „Wine Advocate“ šis
vų aromatu.
vynas gavo aukštą įvertinimą.
NAUJIENA

Kaina – 2999 Lt

Vyno katalogas
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Pasaulio vynas
Civilizacijos lopšyje – Europoje, aplink Viduržemio jūrą, vynas žinomas jau tūkstantmenčius, galbūt tai yra seniausias žmonijos alkoholinis gėrimas. Tad, kalbant apie vyną, būtent Europa vadinama Senuoju pasauliu.

2
1

Tuo tarpu kitos šalys – Afrikoje, Australijoje, Amerikose – su vyno gamybos subtilybėmis susipažino ten atkeliavus europiečiams,
priklausomai nuo šalių – XV-XVII amžiuje. Tad jos vyno žemėlapiuose ir vadinamos Naujuoju pasauliu. Natūralu, kad Senasis pasaulis išlaikė daugiau tradicijų, o Naujasis drąsiau ėmė eksperimentuoti su moderniomis technologijomis.
Šioje lentelėje supažindiname su esminiais skirtumais tarp šių dviejų vyno mokyklų.

3

Senasis pasaulis

Naujasis pasaulis
Istorija

Vynas gaminamas jau kelis tūkstantmečius

Pradėjo vyną gaminti XV-XVII amžiais, kai buvo kolonizuotas
Europos

Šalys
Visa Europa

JAV, Australija, Naujoji Zelandija, Pietų Afrika, Čilė, Argentina
ir kitos ne Europos šalys

Stilius
Labiau žemiški, sodrūs skoniai, vyno žinovų apibūdinami
„terroir“

Vaisiniai, modernūs, gaivesni skoniai

Auginimas
Labai svarbus auginimo regionas, suteikiantis vynui tik tam
krašte augintoms vynuogėms būdingų savybių

Labiau koncentruojamasi į naujas technologijas, siekiant
moderniais būdais iš vynuogyno gauti kuo geriausia

Stiprumas
Klasikiniai senojo pasaulio vynai paprastai būna 9-13%
stiprumo, dažniau silpnesni

Vieta

6

5

Dažniausiai vynai viršija 13%, gali siekti ir 16%.

Klasikiniai vynai privalo turėti geografinę nuorodą

4

Vynas auginamas ten, kur jam palankiausios sąlygos

Skirtumai
Senajame pasaulyje svarbiausia vynuogyno vieta

Naujajame labiau vertinama vynuogių rūšis

Kamštis
Absoliuti dauguma Senojo pasaulio vyno butelių uždaromi
tradiciniais kamščiais

Tuo tarpu, pavyzdžiui, net 75% Australijos ir 93% Naujosios
Zelandijos vynų užsukti metaliniais kamščiais

7
EUROPA

ŠIAURĖS
AMERIKA

AZIJA

AFRIKA

1. Jean Claude
Mas Reserve
Grenache Syrah
Iš „Syrah“ ir „Grenache“
vynuogių gaminamas
vynas su subtiliu uogų
skoniu.

Kaina – 3499 Lt

40

2. Raudonasis
sausas vynas
Le Grand Noir

3. Jean Claude
Mas Malbec

Purpurinės spalvos vyIš didžiausio Prancūzi- nas iš „Malbec“ rūjos vynuogyno atkelia- šies vynuogių. Tai levęs gėrimas išsiskiria so- mia įdomų gėlių, juodųjų serbentų ir slyvų
dria rubino spalva.
aromatą.
99

Kaina – 26 Lt

Vyno katalogas

Kaina – 3499 Lt

4. Raudonasis
sausas vynas
35 SOUTH Merlot

5. Raud. saus. vynas 6. Raudonasis sausas
Finca 878, Classico - vynas Finca 878,
Malbec, Merlot
Malbec

Rubino spalvos vynas atsiskleidžia skoniu su šokolado ir prinokusių raudonųjų vaisių prieskoniu.

Šis vynas, dera prie mėsos, ry- Gerai subalansuoto rūgštingužių, daržovių ir sūrių.
mo, uogienės poskonio vynas.

Senasis pasaulis

Kaina – 2299 Lt

Senasis pasaulis

Kaina – 2569 Lt

NAUJIENA

Kaina – 2699 Lt

PIETŲ
AMERIKA
AUSTRALIJA

NAUJIENA

Vyno katalogas
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Vyšnių uogų

3

spalvos paletė

4

Vyno pasaulyje vyšnių paletę sudaro brandaus skonio, švelnios
tekstūros ir vyšnių raudonumo vynas. Būtent šios spalvos vynas
dažniausiai matomas filmuose ir reklamose, mat vyšnių spalva
labiausiai asocijuojasi su ryškiu raudonuoju vynu.

1
2

5

1. Raudonasis sausas vynas
FERRATON PERE & FILS CROZES
HERMITAGE LA MATINIERE

2. Raudonasis sausas vynas
FERRATON PÈRE & FILS
CÔTES-DU-RHÔNE

Iš rankų į rankas perduodamas „Ferraton“ giminės
vyno tradicijas pratęsia ryškus vyšnių spalvos vynas,
puikiai derantis prie keptos mėsos.

Vynuogės šiam prancūziškam raudonajam vynui auginamos „Côtes du Rhône“ regione. Tai lemia subtilų prinokusių vaisių aromatą. Puikiai tiks prie prieskoningų patiekalų.

Kaina – 6499 Lt
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Kaina – 3199 Lt

3. Raudonasis sausas vynas
Chateau Mukhrani Shavkapito

4. Raudonasis sausas vynas Chateau
Mukhrani Saperavi Cabernet

Nuo šių gruziniškos rūšies vynuogių nuskynimo iki
apdorojimo praeina vos 10 minučių. Mat „Mukhrani“ vynuogynai įsikūrę šalia vyno daryklos. Tai leidžia
sukurti ypač sodraus skonio raudonąjį vyną.

Iš rankomis skinamų gruziniškos veislės „Saperavi“
vynuogių spaudžiamas vynas išsiskiria ryškiu vyšnių
aromatu, kuris geriausiai atsiskleidžia prie raudonos
mėsos patiekalų.

Kaina – 4999 Lt

Kaina – 5499 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

6

5. Raudonasis sausas vynas
FERRATON PERE & FILS COTES DU
RHONE VILLAGES PLAN DE DIEU

6. Raudonasis sausas vynas FERRATON
PERE & FILS SAINT JOSEPH LA
SOURCE

Iš trijų rūšių vynuogių spaudžiamas ir plieno talpyklose brandinamas vynas pasižymi lengvu ir aksominiu poskoniu, puikiai derančiu prie aštrių patiekalų.

Šio vyno aromatuose susipina serbentai ir gervuogės,
lemiantys švelnų skonį. Gali būti patiekiamas kartu su
žvėriena ir sultinga mėsa.

Kaina – 3999 Lt

Kaina – 6999 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Vyno katalogas
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Atpažįstama spalva
„Vyšnių vyno spalva” – tai oficialus spalvos pavadinimas, sutinkamas
profesionalių dažytojų, dailininkų ir meno atstovų žodyne. Beje, šia
spalva vadiname toli gražu ne tik vyną.

5

4

3

1
2

6
7

1. Raudonasis sausas vynas
KENDALL-JACKSON VINTNERS
RESERVE PINOT NOIR

2. Raudonasis sausas vynas
KENDALL-JACKSON VINTNERS
RESERVE ZINFANDEL

3. Raudonasis pusiau sausas vynas
DARLING CELLARS CHOCOHOLIC
PINOTAGE

4. Raudonasis sausas vynas
QUINTA DO PEGO UNUM
RESERVE

Iki vyno išpilstymo į butelius vynuogės apdorojamos
atskirai. Tai lemia ilgai išliekantį braškių ir aviečių aromatą bei vanilės ir ąžuolo poskonį.

Mažose prancūziško ir amerikietiško ąžuolo
statinėse brandinamas vynas pasižymi ypač
sodria spalva bei puikiu ąžuolo ir vynuogių
balansu.

Dėl vėsaus pakrantės klimato ir ilgesnio nokimo šis
vynas išsiskiria vaisių skoniu ir elegancija. Šis vynas pasižymi išskirtiniu šokolado aromatu.

Tai – geriausių, kruopščiai atrinktų tradicinių „Duoro“ regiono vynuogių kūrinys.

Kaina – 5999 Lt

NAUJIENA

Kaina – 5999 Lt
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Kaina – 3199 Lt

Kaina – 3999 Lt
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas vynas
Santa Rita Zinfandel
Šis vynas – tai vyninės „Santa Rita“ naujiena. Vynui būdinga raudona ir violetinė spalvos, ilgai išliekantis raudonųjų
uogų aromatas su prieskonių natomis.

Kaina – 2999 Lt
NAUJIENA

6. Raudonasis sausas vynas
Toro D‘Oro Cabernet
Sauvignon
Sodria rubino spalva pasidabinęs vynas pasižymi intensyviu žemuogių ir
aviečių aromatu.

Kaina – 1999 Lt

7. Raudonasis sausas
vynas Bonterra Zinfandel
Pagal organiškos vyndarystės standartus gaminamas vynas savaime
įgauna originalų natūralias miško
uogas menantį skonį.

Kaina – 5599 Lt

NAUJIENA

Vyno katalogas
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Mokomės

aromato ir skonio
Jei galvojate, kad vyno ekspertu gimstama – tai labai klystate. Vyno ekspertai yra ne kas
kita, kaip žmonės, kurie turi išlavintą aromatų ir skonių atmintį. Žengti pirmus vyno
eksperto žingsnius nėra sudėtinga - užtenka į geriamo vyno taurę įlašinti tipinių vyno
akcentų - apelsinų sulčių, vanilės lazdelę ir panašiai. Po kurio laiko pradėsite atskirti
aromatus ir skonius.
1

2

5
3
4
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1. Raudonasis sausas vynas
TARAPACA LEON MALBEC SYRAH

2. Raudonasis sausas vynas
Barbanera Toscana

3. Raudonasis sausas vynas
TARAPACA

4. Raudonasis sausas vynas
Toro d‘Oro, Reserva, Pinot Noir

5. Raudonasis sausas vynas
CARE Crianza

Dviejų vynuogių rūšių derinys: „Malbec“ rūšies vynuogės suteikia
švelnumo ir minkštumo, o „Syrah“ – tvirtumo. Vynas pasižymi vyšnių ir
slyvų skoniu su lengva gėlių ir pipirų užuomina.

Toskanietiškos vyndarystės kokybę liudija kardo simbolis, kuris
žymi „Barbanera“ vyno butelius. Vynas pasižymi aksominiu ir sodriu
skoniu bei uogų aromatais.

Ryškus vyšnių raudonumo vynas, kuriam būdingas žemuogių, gvazdikėlių, kavos ir skrudintos duonos aromatas.

Kaina – 2399 Lt

Kaina – 2999 Lt

Vyno gamybai naudojamos sertifikuotos ir organiškos vynuogės iš prestižinio „Maipo“ slėnio vynuogynų. Skonyje dominuoja prinokę vaisiai ir džiovintos uogos.

Iš netradicinių „Tempranillo“ ir „Merlot“ vynuogių
spaudžiamas vynas brandinamas 12 mėnesių amerikietiškojo ąžuolo statinėse, todėl jo skonis geriausiai
tiks prie brandintų sūrių.

Kaina – 4799 Lt

NAUJIENA

Vyno katalogas

NAUJIENA

Kaina – 2699 Lt

Kaina – 2999 Lt

Vyno katalogas
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Ne paslaptis, kad dauguma vyno megėjų rinkdamiesi vyną mano, kad geras vynas yra
brangus vynas. Tačiau tai nėra tiesa – rinktis reikia ne pagal kainą, o pagal vyno gamybos
būdą, regioną ir išpilstymo metus.

Jautienos kepsnys
Jums reikės:
Storos jautienos išpjovos arba nugarinės;
Įvairių rūšių pipirų.

RAUDONASIS VYNAS | Vyšninio rubino

Geras – tai brangus?

Pasigaminkite

Gaminame:
Nuplautą jautieną gausiai pasūdome iš
abiejų pusių ir paliekame 30 min. kambario
temperatūroje. Krosnyje arba židinyje
įkaitiname anglis, kol jos pabaltuoja. Tada
ant jautienos užberiame pipirus ir dedame
ant grotelių. Vartome kas kelias minutes,
kepame tol, kol pasiekiame norimą
rezultatą – ar mėgstate labiau, ar mažiau
apkepusią mėsą. Gali būti patiekiama su
gruzdintomis bulvytėmis ir troškintais
šparagais.

Raudonųjų sausų vynų rinkinys CASTELLO BANFI BRUNELLO DI MONTALCINO&ROSSO DI
MONTALCINO
Pietų Italijoje esančiame „Montalcino“ miestelyje gaminamas visame pasaulyje žinomas raudonasis vynas. Prekės ženklas „Di Montalcino“
atspindi šimtametę Itališkos vyndarystės istoriją.

Kaina – 21900 Lt
Ozo g. 25, Vilniuje
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Šaltuoju
metu

Skirtingos tautos turi savo vyno
receptus šaltajam metų laikui.
Vokiečiai geria „Glühwein”, skandinavai
ruošia „Glögg”, o Pietų Afrikoje
geriamas „Kwaanza”.

6
5

4

3

2
1

1. Raudonasis pusiau sausas vynas
ROCCA REALZIN ZINFANDEL
Iš „Salento“ slėnyje skinamų retų „Zinfandel“ rūšies
vynuogių spaudžiamas vynas pasižymi prisirpusių
vynuogių natomis ir ryškia vyšnių spalva.

Kaina – 2199 Lt
NAUJIENA

50

2. Raudonasis sausas vynas
CA‘Dei Lupi Aglianico Guardiolo
Sannio DOC su SKVN
Iš juodųjų vynuogių „Aglianico“ spaudžiamo vyno
skonis geriausiai atsiskleidžia prie žvėrienos patiekalų.

Kaina – 2999 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas

3. Raudonasis sausas vynas
Les Sensibles Syrah su SGN

4. Raudonasis sausas vynas
Honoro Vera Monastrell Organic

Gerai subalansuotas raudonasis vynas su saugoma
geografine nuoroda tiks prie avienos kepsnių.

„2013 metų Lietuvos metų vyninės“ apdovanojimą pelnęs vynas spaudžiamas iš vynuogių, išaugintų
ekologiškuose vynuogynuose. Vynas pasižymi brandžiu ir intensyviu, tačiau neįkyriu skoniu.

Kaina – 2499 Lt
NAUJIENA

Kaina – 2899 Lt
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas vynas
Casillero Del Diablo Reserva Privada,
Cabernet Sauvignon - Syrah
Iš „Maipo“ slėnyje užaugintų „Cabernet Sauvignon“
vynuogių spaudžiamo vyno aromatas primena vyšnias ir slyvas, jį lydi vos juntamos kavos natos.

Kaina – 3999 Lt

6. Raudonasis sausas vynas su
geografine nuoroda Santa Cristina
Intensyvios vyšnių spalvos itališkas vynas, kuriame, sukurdami lengvos tekstūros ilgai išliekantį skonį, susilieja
gėlių ir vaisių aromatai.

Kaina – 2999 Lt

Vyno katalogas
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Pamišę dėl
vyno dėžių

Pasirodo, yra žmonių, kurie vyną perka dėžėmis dėl to, kad
iš pačių medinių dėžių kuria namų interjero detales.
3

4
5

6

2

1

1. Raudonasis sausas vynas
Arte Noble, Carmenere

2. Raudonasis sausas vynas
Viña Sarasqueta Crianza

3. Raudonasis sausas vynas
Ayama, Merlot

4. Raudonasis sausas vynas
Ayama, Pinotage

5. Raudonasis sausas vynas
Muga Rioja D.O.Ca Reserva 2009

6. Raudonasis sausas vynas
Ayama, Cabernet Sauvignon

Čilietiškas sodrios raudonos spalvos vynas, tinkamas
prie grilyje keptų patiekalų.

Vyšnių spalvos vynas, kuriame šalia vaisių aromato
jaučiamos ąžuolo natos.

Šiam vynui būdingas ryškus prinokusių vyšnių ir šokolado aromatas.

Kaina – 2199 Lt

Kaina – 2499 Lt

Keturios vynuogių rūšys – „Tempranillo“, „Garnacha“,
„Mazuelo“ ir „Graciano“ – lemia unikalų anyžių, vanilės, kokosų ir šokolado skonį.

Ragaujant šį vyną galima jausti vyšnias , jis – puikaus
rūgštingumo.

Kaina – 2299 Lt

Iš drėgname Pietų Afrikoje klimate sunokusių „Pinotage“ rūšies vynuogių spaudžiamas vynas dvelkia bananais.

Kaina – 2699 Lt

Kaina – 7499 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA
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NAUJIENA

Kaina – 2699 Lt
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Burgundiškos
spalvos paletė
Burgundiškoji raudona – tamsiausias raudonojo vyno atspalvis, taip pat ir Burgundijos
regione spaudžiamo vyno rūšis. Už burgundiškojo atspalvio vyną tamsesnis tik ilgai
išlaikytas raudonasis vynas. Šios paletės vynas dažnai yra subrendęs, išlaikantis netikėtus
brandinimo skonius – pipirų, kavos ir dūmų, pripažįstamas vyno ekspertų. Burgundiškos
spalvos vynas dažniausiai spaudžiamas iš „Pinot Noir“ vynuogių.
2

6
4
5
3

1

1. Raudonasis sausas vynas
CASTELLO BANFI BELNERO 1,5L
Šis vynas, 14 mėnesių brandintas prancūziškojo
ąžuolo statinėse, yra ypač tamsios spalvos ir harmoningo vanilės bei kavos skonio.

Kaina – 14900 Lt
NAUJIENA
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2. Raudonasis sausas vynas
TARAPACA RESERVA MERLOTCABERNET
Vynas patiks tradicinių „Cabernet“ ir „Merlot“ vynuogių rūšių mėgėjams. Šis gėrimas pasižymi elegantišku
ir gaiviu vaisių su šokolado natomis skoniu.

Kaina – 3199 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas

3. Raudonasis sausas vynas
TARAPACA GRAN RESERVA SYRAH

4. Raudonasis sausas vynas
Care Garnacha / Syrah

5. Raudonasis sausas vynas
Bouchard Aine&Fils Pinot Noir

6. Raudonasis sausas vynas
Australian Bush Merlot

Metus brandintas prancūziškojo ir amerikietiškojo ąžuolo statinėse vynas pasižymi tvirtais taninais,
ryškiu uogų skoniu su saldymedžių, dūmų ir pipirų natomis.

Šis iš „Garnacha“ ir „Syrah“ vynuogių gaminamas bei
pagal ispaniškas vyndarystės tradicijas brandinamas
vynas tiks prie mėsos patiekalų ir salotų.

Vynas, gaminamas pačioje Burgundijos širdyje –
„Beaune“ miestelyje, išsiskiria vyšnių spalva ir kokybe, kuria „Bouchard Aine&Fils“ vyndariai garsėja nuo
1750-ųjų .

Australijos vynas pasižymi stipriu aromatu, kuriame jaučiami raudoni miško vaisiai ir stiprūs egzotiški prieskoniai.

Kaina – 4799 Lt
NAUJIENA

Kaina – 1899 Lt

Kaina – 5799 Lt

Kaina – 1949 Lt

NAUJIENA

Vyno katalogas
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Susipažinkime
„Cabernet Sauvignon”, „Merlot“, „Pinot Noir”, „Syrah” ir
„Zinfandel”– dažniausiai sutinkamos raudonųjų vynuogių rūšys.
Žinodami šiuos vynuogių pavadinimus, jau galite jaustis labiau
išprususiais vyno žinovais.

8

6

3
2

1

1. Raudonasis sausas vynas
CARE Tinto Roble
Garnacha/Syrah
Tai gerai subalansuotas ispaniškas vynas,
kurį sudaro tik prisirpusios „Garnacha“
ir „Syrah“ rūšies vynuogės. Pasižymi ilgai
juntamu slyvų poskoniu.

Kaina – 24 Lt
99

56
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2. Raudonasis sausas vynas
3. Raudonasis sausas vynas
Pampas Select Shiraz Malbec Muratie Cabernet Sauvignon
Unikalaus juodųjų pipirų ir džiovintų
vaisių aromato Argentinos vyno gamintojų kūrinys puikiai asistuos aštrios mėsos gaminiams.

12 mėnesių brandinamas prancūziškojo
ąžuolo statinėse vynas išlaiko stiprų slyvų
ir lengvą ąžuolo aromatą.

Kaina – 1899 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

Kaina – 49 Lt
99

9

5

4

4. Raudonasis sausas
vynas Farnese Edizione
Cinque Autoctoni
Gaminamas net iš 5 vietinių vynuogių rūšių šis vynas išsiskiria sodria
tamsaus rubino spalva.

Kaina – 9999 Lt
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas
vynas Muratie Shiraz

7

6. Raudonasis sausas
vynas SIMONSVLEI
Premier Selection
Pinotage

Šis vyno aromate jaučiami baltieji ir juodieji pipirai, dūmai ir juodasis šokoladas.
Šis vynas išsiskiria prinokusių slyKaina – 4999 Lt
vų, šokolado ir kavos aromatu.
NAUJIENA
Kaina – 2699 Lt
NAUJIENA

7. Raudonasis sausas
vynas Pampas
Cabernet Sauvignon
Merlot
Šis vynas išsiskiria rubino spalva
ir skoniu, derančiu prie sūrių.

Kaina – 1899 Lt
NAUJIENA

8. Raudonasis sausas 9. Raudonasis sausas
vynas Farnese Don vynas
Camillo Sangiovese Barbanera Chianti
Gamintas į „Sangiovese“
masę įmaišant nedidelį
kiekį „Cabernet Sauvignon“
vynuogių.

„Chianti“ vynui būdinga švelni
tekstūra, braškių aromatas ir lengvas skonis.

Kaina – 41 Lt

NAUJIENA

99

Kaina – 1999 Lt

Vyno katalogas
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Kas galėjo pagalvoti, kad muzika turi įtakos skoniui? Vieno
universiteto atlika mokslinė studija parodė, jog klausydami švelnios
muzikos žmonės labiau akcentuoja švelnų skonį, o klausydami
sunkesnės muzikos – akcentuoja vyno brandą ir galią.

4

3
1
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Muzikos skonis
6

2

1. Raudonasis sausas vynas
Vina Maipo Reserva Syrah Rapel
Valley

2. Raudonasis sausas vynas
Vina Maipo Reserva Carmenere
Rapel Valley

Iš „Rapel“ ir „Kasablankos“ slėniuose išaugintų vynuogių „Vina Maipo“ vyndariai gamina „Reserva“ linijos
vyną. Kilęs iš Čilėje garsaus slėnio šis vynas tiks prie
sūrio ir keptos mėsos patiekalų.

Vyne išsiskiriantys juodųjų serbentų ir raudonųjų slyvų aromatai sukuria gilaus ir tamsaus raudonojo vyno skonį. Geriausias būna 3 metų ir kartu su itališkos
virtuvės patiekalais.

Kaina – 2799 Lt

Kaina – 2799 Lt

Vyno katalogas

5

3. Raudonasis sausas vynas
Torres Ibericos Rioja

4. Raudonasis pusiau sausas vynas
Teliani Valley Pirosmani

5. Raudonasis sausas vynas
Bellingham Mocha Java Merlot

6. Raudonasis sausas vynas
Antinori Villa Antinori Rosso Toscana

„Torres“ gamintojai siūlo tamsiai raudoną vyną, kvepiantį Ispanijos mišku ir Viduržemio regiono prieskoniais.

Šis vynas žavi subtiliu vaisiniu aromatu ir aksominiu
skoniu. Geriausiai atsiskleidžia kartu su vaisiais ir desertais.

Tai ryškus kavos skonio vynas. Jo aromate puikiai dera prinokusių raudonųjų uogų ir kavos pupelių natos. Tinka gerti tiek su maistu, tiek vieną.

Iš 4 skirtingų vynuogių rūšių spaudžiamo vyno pagrindą sudaro „Sangiovese“ rūšies vynuogės. Šis vynas išpilstomas be skonį menkinančio filtravimo.

Kaina – 3099 Lt

Kaina – 2599 Lt

Kaina – 2999 Lt

Kaina – 5999 Lt

Vyno katalogas
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Vietoj pašto
ženklų

Daugybė vyno entuziastų yra aktyvūs ne tik vyno, bet
ir vyno etikečių kolekcionieriai. Kolekcijos, renkamos
pagal temą, regioną ir šalį, gali virsti žurnalais, kurie neleis
pamiršti vyno skonio ir aromato.

2

6

3
4
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5

1

1. Raudonasis sausas vynas
Piccini Toscana IGT
Vienas itališkos vyndarytės vėliavnešių ,
„Piccini“ vynas, gerai žinomas pasaulyje.
2011 metais Berlyne šis raudonasis vynas
pelnė aukso medalį.

Kaina – 17 Lt
99

NAUJIENA

60

Vyno katalogas

2. Raudonasis sausas vynas
Frescobaldi NipozannoRiserva

3. Raudonasis sausas
vynas Marques Cabernet
Sauvignon Tinto

24 mėnesius statinėse ir dar 3 mėnesius
buteliuose brandinamas vynas išlaiko
vyšnių ir tamsių uogų skonį.

Prekės ženklas „Marques“ žymi vyną,
kuriam vynuogės auginamos visai šalia
Andų kalnų, vėsiame klimate.

Kaina – 71 Lt

Kaina – 49 Lt

99

99

4. Raudonasis sausas
vynas Piccini Toscana IGT
Tai vynas, kurio kokybę ir skonį geriausiai išduoda aibė tarptautinių apdovanojimų.

Kaina – 1699 Lt
NAUJIENA

5. Raudonasis sausas vynas
Piccini Memoro Italia

6. Raudonasis pusiau saldus vynas
Teliani Valley Kvanchkara

7. Raudonasis pusiau saldus vynas
Teliani Valley Kindzmarauli

Šiltas, modernus vynas spaudžiamas net iš 4 tikrų itališkų vynuogių rūšių. Aromate juntamos juodosios
vyšnios, figos ir kava.

Šio gruziniško vyno derlius skinamas vėlyvą rudenį,
kad būtų surinktos tik sunokusios vynuogės, todėl jo
skonis yra natūraliai saldus.

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 4499 Lt

„Teliani Valley“ istorija siekia daugiau kaip šimtmetį.
Kompanija puoselėja senovines Gruzijos vyno tradicijas, taip pat ir vyno fermentavimą moliniuose ąsočiuose.

NAUJIENA

Kaina – 3599 Lt

Vyno katalogas
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Spaudžiame sultis
Senovėje vyno gamybos procesas buvo paprastesnis: surinkus didelį kiekį
vynuogių, jos buvo sudedamos į sandarų medinį indą. Tada tiesiog mindant
kojomis būdavo spaudžiamos sultys.
3

5

6

4
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1. Raudonasis sausas vynas
Natale Verga Barbera D‘Asti
Raudonosios „Barbera“ vynuogės – Italijoje esančio „Asti“ regiono ir šio vyno žymė, kuri formuoja unikalų vyno skonį.

Kaina – 1999 Lt
NAUJIENA

2. Raudonasis sausas vynas
Natale Verga Primitivo
Salento
Iš „Primitivo“ rūšies vynuogių spaudžiamas vynas sukurtas taip, kad būtų juntami slyvų ir sodo vaisių aromatai.

Kaina – 1999 Lt
NAUJIENA
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3. Raudonasis sausas vynas
Teliani Valley Saperavi
Šiam ąžuolo statinėse brandintam vynui būdinga tamsi rubino spalva ir ryškus, harmoningas, ilgai burnoje išliekantis skonis. Puikiai dera prie keptos mėsos.

Kaina – 2599 Lt

4. Raudonasis pusiau
saldus vynas
Teliani Valley Alazani Red

5. Raudonasis sausas
vynas Viña Sarasqueta
Tempranillo

„Teliani Valley“ didžiausią dėmesį skiria vynuogių kokybei. Šiam vynui būdinga tamsi rubino spalva ir švelnus,
maloniai salstelėjęs skonis.

Dvelkiantis vaisiais ir uogomis šis
vynas pasižymi gaiviu skoniu.

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 1599 Lt
NAUJIENA

6. Raudonasis sausas
vynas Achaval-Ferrer
Malbec Mendoza

7. Raudonasis sausas 8. Raudonasis sausas 9. Raudonasis sausas
vynas ALAJA Crianza vynas ALAJA Cosecha vynas ALAJA Rezerva

Šis vynas, buteliuose brandinaKilometro virš jūros lygio aukšty- mas į mėnesius, tiks prie trošje augančios „Malbec“ rūšies vy- kintos ir keptos mėsos.
nuogės lemia šio argentinietiško Kaina – 2199 Lt
vyno charakterį.

Kaina – 6499 Lt

Vynas gaminamas tik iš „Monastrell“ veislės vynuogių, kurių
daugiau nei 80% yra auginamos
regione „Jumilla“.

Tai modernios vyninės, kuri dirba
taikydama naujausias vyndarytės
technologijas, vėliavnešys – „Alaja Reserva“.

Kaina – 1999 Lt

Kaina – 2499 Lt

Vyno katalogas
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vaisių natos

4

Kartais vyno saldumą lemia ne tik saldžios vynuogės, bet ir vyno
receptūroje atsirandantys džiovinti vaisiai. Būna vynų, kurie
gaminami tik iš džiovintų vaisių – tokie vynai dažnai yra labai saldūs.

5

3

2

1

6

2. Raudonasis sausas vynas 3. Raudonasis sausas vynas
Arte Noble, Cabernet
Toro d‘Oro, Merlot

4. Raudonasis sausas vynas
Piccini Chianti

5. Raudonasis sausas vynas
Les Sensibles Merlot

Šiltame Viduržemio klimate augančių
neįtikėtinos „Pinot Noir“ rūšies
vynuogių vynas. Šios rūšies vynuogės
vynui suteikia braškių aromatą.

Iki 10-ties metų brandinamas vynas
stebina kreminės vanilės ir uogų aromatu, kuris burnoje virsta švelniu vaisių skoniu.

Vyno aromatas išsiskleidžia vyšniomis
ir sodo vaisiais. „Chianti“ tinka prie Viduržemio regiono virtuvės patiekalų.

Klasikinis „Merlot“ rūšies vynuogių tipo
vynas, burnoje sukuriantis švelnios aksominės tekstūros skonį ir vaisinį aromatą.

Kaina – 2299 Lt

Kaina – 2299 Lt

Kaina – 17 Lt

Kaina – 24 Lt

Vyno katalogas

NAUJIENA

7

8

1. Raudonasis sausas vynas
Arte Noble, Pinot Noir

NAUJIENA
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Džiovintų

Tai puikiai subalansuotas raudonasis vynas
su ilgai išliekančiu vaisiniu poskoniu.

Kaina – 1999 Lt
NAUJIENA

99

NAUJIENA

99

NAUJIENA

6. Raudonasis sausas vynas
Les Sensibles Cabernet
Sauvignon

7. Raudonasis sausas vynas 8. Raudonasis sausas vynas
Jean Claude Mas Cabernet Jean Claude Mas Reserve
Sauvignon
Pinot Noir

Optimali mėlynių ir vaisių koncentracija
prižada, kad šis „Cabernet Sauvignon“ rūšies vynas nenuvils vyno mėgėjų.

Intensyviame vyno aromate jaučiamos
kakavos, tabako ir vanilės natos sukuria
skonį, puikiai derantį prie sūrių.

Ryškiai raudonos spalvos vynas pasižymi
raudonųjų uogų, tarp kurių dominuoja
vyšnios ir braškės, aromatu.

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 3499 Lt

Kaina – 3499 Lt

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Vyno katalogas
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RAUDONASIS
RAUDONASISVYNAS
VYNAS| |Tamsaus
Tamsausrubino
rubino

Nebūtina,

7

bet įdomu

5

Susipažinsite su pagrindiniais vyno aspektais – spalva,
skoniu ir aromatu, tai padės mažiau klysti renkantis Jums
tinkamiausią vyną.

3

1
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1. Raudonasis sausas vynas
Altos de Tamarón
Pagamintas „Ribera del Duero” regione šis vynas pasižymi burgundiška raudona spalva.

Kaina – 2199 Lt

2. Raudonasis sausas
vynas Barone Ricasoli 1411
Chianti DOCG
Elegantiško skonio, gerai subalansuotas
vynas su įsimintinu aromatu ir raudonų uogų skoniu. Netikėtos vanilės natos pagyvina šio vyno skonį.

Kaina – 4499 Lt

66
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3. Raudonasis sausas vynas
MONTALTO Nero D‘avola
Appassimento Collezione di
Famiglia
Pagamintas iš džiovintų vynuogių šis
vynas dvelkia vaisiais ir gėlėmis.

Kaina – 36 Lt
99

NAUJIENA

4. Raudonasis sausas vynas
TWO HANDS Angels Share
Shiraz

5. Raudonasis sausas
vynas Altos de Tamarón
Roble

6. Raudonasis sausas
vynas 35 SOUTH
Cabernet Sauvignon

7. Raudonasis sausas vynas
8. Raudonasis sausas vynas
Allegrini Corte Giara Amarone Altos de Tamarón Crianza
della Valpolicella DOCG
Raudonas, gyvas ir vyšniomis kvepian-

Šis vynas gimsta Australijos „Barossa“ slėnyje ir kvepia kava bei juoduoju šokoladu.

Vyno aromate juntami prinokusių
vaisių ir aitriųjų prieskonių aromatai.

„Allegrini“ vyną spaudžia tik iš savo vynuogynuose prinokusių vynuogių.

Kaina – 9499 Lt

NAUJIENA

2004 metų „International Wine
Challenge“ bronzos nugalėtojas, išsiskiriantis sodria spalva su violetiniais blyksniais.

Kaina – 2499 Lt

Kaina – 2369 Lt

Kaina – 14999 Lt
NAUJIENA

tis ispaniškos receptūros vynas, pelnęs
daugybę tarptautinių apdovanojimų.

Kaina – 2999 Lt
NAUJIENA

Vyno katalogas
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Platus sūrių pasirinkimas MAXIMOS
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