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 Л Е К И  С В Е Ж И  Б Е Л И  В И Н А

ВИНОТО – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО

Представете си, че подобно на героинята от известното бразилско парче „Моми-
чето от Ипанема“ (Гарота де Ипанема) седите в модно крайбрежно кафене в 
слънчев следобед и похапвате печени бадеми или пържени картофки, или про-
сто лека салата. Какво ще си поръчате за пиене?

Трябва ви нещо, защото сте жадни, но да бъде много 
вкусно. Освен това не искате да отделите прекалено 
много време за обмисляне, нито да вземете нещо твърде 
скъпо. Чаша освежително леко бяло вино е точно това, 
което ви трябва. Очаква се да притежава три основни 
характеристики, ще ги обсъдим по-подробно нататък – 
киселинност, минералност и често пъти да изглежда 
леко газирано.  Този вид вино може да се пие веднага 
(без да е престояло дълго време в специални дъбови 
бъчви) и не е скъпо. И на всичкото отгоре леките бели 
вина са като майсторски забърканата маргарита: вкусни, 
утоляват жаждата и са изпълнени с пикантна киселин-
ност – истинско удоволствие.

Като споменахме маргаритата, има един аромат, кой-
то е характерен за всички видове леки свежи бели вина – 
на цитрусови плодове. Представете си само какво означа-
ва за порцията вкусно подправени спагети свежият 
лимонов сок, поръсен отгоре, или за ролята на сместа от 
току-що изстискания портокалов сок с малко лигурски 
зехтин за превръщането на суровите миди в карпачо. По 
същия начин цитрусовата нотка в освежителните леки 
бели вина облагородява вкуса на храната, която сте си по-
ръчали.

ДОБРЕ ВЪРВИ С

МАСЛИНИ

СЕВИЧЕ

МИДИ С 
ПОДПРАВКИ

ПЪРЖЕНО 
ПИЛЕ

САЛАТИ

УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ЦЕНАТА

$ до 15 щатски долара

$$ 15-30 щатски долара

$$$ 30-50 щатски долара

$$$$ 50-100 щатски долара

$$$$$ над 100 щатски долара
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ТЕЗИ ВИНА ЩЕ ВИ ХАРЕСАТ, АКО...

•	 обичате цитрусови питиета като натурална лимонада 
или джин с тоник

•	 не разполагате с неограничен бюджет
•	 предпочитате лека храна като морски деликатеси и сала-

та

МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТА

„Предлагаме различни ордьоври с мор-
ски деликатеси и цитрусови плодове: 
например калмари с авокадо. В Аржен-
тина много обичаме севиче – сурова 
риба със зелен лимон; наистина е вку-

сна. В такива случаи винаги препоръчвам за пиене 
освежително вино със средна до висока киселинност 
и ясно изразена минералност като Руеда Вардехо. 
Италианското соаве пък върви добре със салата – 
например за руколи с козе сирене едно Вердакио е чуде-
сен избор, защото е много свежо и колоритно. За 
тези вина не е характерен букет от аромати и вку-
сове, но винаги са с добра киселинност.“

Пас Левинсон, сомелиер в „Нектарин“,  
Буенос Айрес, Аржентина

Когато шардоне отлежава в контейнери от неръждаема 
стомана вместо в дъбови бъчви, то се превръща в свежо и 
леко бяло вино. Същото се отнася и за совиньон блан от 
Бордо или за шенен блан от Сомюр. На други места от съ-
щите винени сортове правят ароматни вина със средно 
тяло. Затова в тази глава ще се спрем главно на видовете 
грозде, известни предимно с неповторимата си свежест. 
Много от тях вероятно не са ви познати. Ще ги открием в 
места с по-хладен климат и изявено океанско влияние като 
Северна Италия, Португалия и Испания, планинските ча-
сти на Австрия и Савоя или по крайбрежията на гръцките 
острови и във френската част на Бискайския залив. Там 
въздухът е напоен с морска сол, а кухнята е богата на раз-
нообразни подправки.

Скоро ще ви се прииска да замразите няколко стриди и 
да пъхнете в хладилника бутилка мюскаде или да заровите 
бутилка виньо верде в кофичката с лед и да заредите плей-
листата с разбиваща боса нова на Атруд и Жоау Жилберту, 
Елис Реджина или Стан Гец. Каквото и да е времето навън, 
с чаша свежо леко бяло вино в ръка винаги ще усетите то-
плия морски бриз и аромата на сол във въздуха.
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МЕЛОН ДЕ БУРГОН, ДОЛИНАТА НА ЛОАРА, ФРАНЦИЯ

Представете си морски бриз, океанска свежест и мидени черупки и всичко това 
в бутилка с вино. Така ще разберете какво да очаквате от мюскаде, прочутото 
бяло вино от крайбрежните райони на Долината на Лоара. Натрапчивата му 
киселинност се балансира чрез популярния метод на винопроизводство, наре-
чен стареене сюр ли (стареене върху утайка), от който в устата остава усещане за 
мекота. Виното не е скъпо, но е много подходящо за различни видове миди на 
скара или на тиган, варени раци и, разбира се, за стриди направо от черупката.

ВИНЬО ВЕРДЕ, МИНЬО, ПОРТУГАЛИЯ

„Зеленото вино“ на покритата със зеленина северозападна португалска област 
Коща Верде е леко газирано, освежава със своите най-много 11,5% алкохол и ви-
наги е неприлично евтино в сравнение с повечето от останалите вина. Основните 
нотки във вкуса му са на цитрусови и костилкови плодове, бадеми, пясък и цветя. 
Те се дължат на над 25-те различни вида грозде, от които се приготвя виното, 
включително алвариньо (същото като при горепосоченото испанско вино).

СОАВЕ, ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ

Италия е известна с дълготрайните си червени вина като бароло, но ако на-
дникнем в по-северните райони на страната като Алто Адидже, Фриули, Лигу-
рия, Марке, Пиемонт, Трентино и Венето, ще намерим бели вина, които чуде-
сно си пасват с ризото или паста.  Соавето има вкус на бадеми. Приготвя се от 
местния гроздов сорт гарганега и притежава приятен успокоителен ефект, по-
добен на чая от лайка.

СИЛВАНЕР, ФРАНКОНИЯ, ГЕРМАНИЯ

Какво ще кажете? Ако не сте чували за силванер, не сте единствените на този 
свят. Но това бяло вино е свежо и с аромат на копър, а напоследък се появява 
във все повече ресторантски винени листи. Обзалагам се, че скоро ще удари и 
неговият час. (В Елзас, Франция, този гроздов сорт вече се преработва самосто-
ятелно, а не само в комбинация с други.) Ако не си падате по специфичната 
сладост на някои видове ризлинг от Германия, опитайте вино от силванер.

РОДИТИС, ПЕЛОПОНЕС, ГЪРЦИЯ

Този деликатен сорт грозде в действителност е с розова люспа, но виното е 
бяло, свежо и ароматично с цитрусови и флорални нотки особено когато е от 
декларирания географски подрайон на Патра. Много е подходящо с различни 
мезета, така че можете да го поднесете с краставички, бяло сирене, кисело мля-
ко, зелени салати, сепия, октоподи и агнешко. И не пестете лимоновата заливка 
и пресните подправки върху храната.

АЛВАРИНЬО РИАС БАЙСАС, ИСПАНИЯ

Подобно на Вердехо от Руеда, Алвариньо доскоро беше практически непозната 
марка извън Испания. Пивко, с лимонен привкус и (обикновено) достъпно 
като цена, днес това вино е на път да измести Пино Грегио като предпочитано 
от ресторантите наливно вино. Минералността и тропическият привкус с фло-
рални нотки прави виното подходящо не само за коктейлно пиене, а и с осно-
вните ястия.

ЛЕКИ СВЕЖИ БЕЛИ ВИНА

И З Б О Р

КОИ МАРКИ ДА ТЪРСИМ

ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН:
$-$

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 
8-11,5%

КОНСУМИРАЙТЕ:
ОЩЕ В ГОДИНАТА НА 

РЕКОЛТАТА

ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН:
$-$$

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 
11-13,5%

КОНСУМИРАЙТЕ:
1-5 ГОДИНИ СЛЕД 

ГОДИНАТА НА 
РЕКОЛТАТА

ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН:
$-$$

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 
11-13%

КОНСУМИРАЙТЕ:
1-3 ГОДИНИ СЛЕД 

ГОДИНАТА НА 
РЕКОЛТАТА

ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН:
$-$$

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 
11,5-13%

КОНСУМИРАЙТЕ:
ОЩЕ В ГОДИНАТА НА 

РЕКОЛТАТА

ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН:
$-$$

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 
10,5-12%

КОНСУМИРАЙТЕ:
1-3 ГОДИНИ СЛЕД 

ГОДИНАТА НА 
РЕКОЛТАТА

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 
11-13,5%

ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН:
$-$$$

КОНСУМИРАЙТЕ:
1-5 ГОДИНИ СЛЕД 

ГОДИНАТА НА 
РЕКОЛТАТА
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

СОРТ ГРОЗДЕ: алвариньо

РЕГИОН: Вал до Салинес, Риас Байсас, 
Галисия, Испания

АЛК. СЪДЪРЖАНИЕ: 12,5%

ЦЕНА: $-$$

ПРЕДЛАГА СЕ: на много места

ВЪНШЕН ВИД: светло, прозрачно, жълто-
зелено

ВКУС: лимонова върбинка, пелин, 
тропични плодове и цветя, лимонов пай, 
саламура, бял пипер, освежителна 
киселина

ПОДХОДЯЩО ЗА: солени мезета, морска 
храна или леки оризови ястия

ДА СЕ ПИЕ ИЛИ ДА ОТЛЕЖАВА: пие се 
веднага щом се охлади.

ДА СЕ СПРЕМ ПО-ПОДРОБНО НА: 
БУРГАНС РИАС БАЙСАС АЛВАРИНЬО

ВИНОТО – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО

ОТКЪДЕ ИДВА ТОЗИ ВКУС?
Риас Байсас е главният деклариран винопроизводителен 
район (Деноминасион де Орихен) на Галисия (Североза-
падна Испания). Тук основният винен сорт грозде е алва-
риньо, а 99% от произвежданото вино – бяло; 90% от него 
се прави именно от алвариньо.

Тукашните лозя издържат на морските ветрове, пре-
дизвиквани от хладния и влажен крайбрежен климат.  Че-
сто ги вдигат на асми с гранитни подпори. Така слънцето 
ги грее максимално, а възможността от загниване се 
свежда до минимум. Гроздето се бере на ръка и веднага се 
транспортира до винарната, за да се избегне неговата ок-
сидация. Луксозните бутилирани вина са по-привлека-
телни заради стареенето им в специални бъчви, а това, 
произведено от алвариньо свежо вино, ферментира в кон-
тейнери от неръждаема стомана и така придобива харак-
терния за галисийските вина елегантен стил. Въпреки 
това е наситено с чувственост благодарение на стареенето 
върху утайка и млечнокиселата ферментация. (Скоро ще 
научите повече за тези термини в нашите „Майсторски 
класове“ върху киселинността и минералността.)

КОЙ ГО ПРОИЗВЕЖДА?
Това вино е резултат на колективно усилие. През 1986 г., 
когато сортът алвариньо току-що е започнал да се изнася 
от Испания, 50 галисийски лозари се обединяват и откри-
ват винопроизводителен кооператив, наречен на името 
на известния средновековен галисийски поет и компози-
тор Мартин Кодас.

Днес винарните (бодегас) „Мартин Кодас“ са голяма 
икономическа сила в региона и привличат множество ту-
ристи в съвременната си дегустационна зала (прочутият 
Камино де Сантяго – поклонническият път към катедрала-
та в Сантяго де Компостела, е съвсем наблизо). В коопера-
тива участват 600 местни фамилии. През 1988 г. главният 
майстор на избата, Лусиано Амоедо, оглавява движението 
за признаване на Риас Байсас за деклариран винопроизво-
дителен район. За преработката на алвариньото отговаря 
Катя Алварес, а американският вносител Ерик Соломон 
определя коя бленда ще носи името Бурганс.
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ЛЕКИ СВЕЖИ БЕЛИ ВИНА

ЗАПУШАЛКА 
Капачката на винт 
показва, че не е 
предвидено виното 
да отлежава.

НАЗВАНИЕ НА ВИНОТО 
Бурганс е келтското название на 
склоновете, на които е построена 
винарната. Древните обитатели 
на Галисия били от келтски 
произход и това личи на етикета 
на виното, където е използван 
келтският знак трискелион.  
Бурганс също се нарича 
специфичният начин, по който се 
прави виното от алвариньо в 
кооператива „Мартин Кодас“.

ПОДРАЙОН 
Вал до Салинес е 
най-старият обособен 
подрайон на Риас 
Байсас. Твърди се, че 
той е родината на 
сорта алвариньо и днес 
тук се намират едни от 
най-добрите 
производители на този 
сорт грозде. Салинес 
на галисийски 
означава напитки.

ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ
На гърба на бутилката ще 
откриете специалния 
печат на Риас Байсас. Той 
гарантира, че виното и 
гроздето, от което е 
направено, е било 
контролирано от Консехо 
регуладор, преди 
бутилката да получи своя 
сериен номер.

РЕГИОН 
Риас Байсас означава 
ниски фиорди. Ако 
разгледате картата на 
района, ще видите, че 
тази част от 
северозападното 
испанско крайбре-
жие е разчленено на 
тесни ръкави суша, 
обградени от три 
страни от вода.

АЛКОХОЛНО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
Малката цифра в 
долната или странична-
та част на етикета показ-
ва съдържанието на 
алкохол във виното. 
Като видим, че това 
вино съдържа само 
12,5%, трябва да се 
досетим, че то ще е 
свежо и леко.

РАЗЧИТАНЕ НА СИМВОЛИТЕ
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ВИНОТО – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО

БУРГАНС РИАС БАЙСАС АЛВАРИНО

18
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ЛЕКИ СВЕЖИ БЕЛИ ВИНА

ПО СВЕТА
сХодни Вина от дрУГи дЪрЖаВи

Абасела, Естейст Гроун, Алвариньо,  
Умпкуа Вали, Орегон, САЩ $$

Боуса, Алвариньо,  
Лас Виолетас, Уругвай $$

Куинта до Соалейро, Виньо Верде 
Алвариньо,  
Монсао е Мелгасо, Португалия $-$$

Най-подходяща храНа за това виНо:
Ризото с миди и пролетни зеленчуци

МОРСКА 
ХРАНА

САЛАТИ ЛЕКА 
ПАСТА

10 ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ВИНА 
от алВариньос от риас Байсас

БЕНИТО САНТОС  $-$$$
ЛА КАНА  $-$$
ДО ФЕРЕЙРО  $-$$$
ФОРХАС ДЕЛ САРНЕС  $-$$$
МОРХАДИО  $-$$
ПАКО & ЛОЛА  $-$$
ПАЛАСИО ДЕ ФЕФИНЯНЕС  $$
ПАСО СЕНЬОРАНС  $-$$$$
ПЕДРАЛОНГА  $$
ЛА ВАЛ  $

КАК СЕ Е ФОРМИРАЛА ЦЕНАТА?
Свежите леки бели вина обикновено не са скъпи, защото 
отглеждането на гроздето, от което се правят, не е свърза-
но с прекалено много разходи. Освен това при производ-
ството на тези вина не се налага те да отлежават в специ-
ални френски дъбови бъчви. Виното се бутилира и бързо 
напуска винарната, което не налага поддържането на го-
леми складови и избени помещения. Продукцията се бу-
тилира в шишета от обикновено стъкло, запушени с 
обикновени коркови тапи или капачки на винт – с други 
думи и амбалажът, и транспортирането не са скъпи.

Не бива да забравяме, че Бодегас Мартин Кодас е коо-
перативна винарна. Само ще припомним, че в стари време-
на почти всяка селска къща е била част от малко имение, в 
което се отглеждало всичко – от маслини до овце. Тогава на 
много места в Европа селата си имали свои неофициални 
кооперативи. Селяните носели гроздето си в централните 
сгради на тези кооперативи и там заедно преработвали 
вино с кооперативния инвентар, от който всички се полз-
вали. Някои от тези стари кооперативи са оцелели и до 
днес, като са се превърнали в модерни печеливши бизнес 
предприятия, благодарение на ресурсите на техните члено-
ве. Един от най-известните такива кооперативи е Кантина 
Сочиале дей Продутори дел Барбареско, който произвежда 
доста прилрични червени вина от гроздовия сорт небиоло 
в Северозападна Италия.

С КАКВА ХРАНА ВЪРВИ ТОВА ВИНО?
Кулинарната традиция на Галисия е свързана с морските 
дарове, поради което Бурганс върви с всякаква риба или 
морски мекотели. Свежата киселинност и плодовият аро-
мат на виното контрастират много приятно със соления 
вкус на морските дарове, а кадифената му текстура е под-
ходяща за подобни пасирани сосове.

Трябва да опитате Бакалао (солена треска) с айоли 
(чеснова майонеза); фрито мисто (пържени зеленчуци с 
лимонова майонеза); том юнг гай (супа от лимонова тре-
ва, кокосов орех и сорго); или саладе Никойсе, гарнирана 
с твърдо сварени яйца. И не забравяйте за добавките. 
Свежите вина се нуждаят от малко сок на зелен лимон 
или щипка ситно нарязан пресен кориандър или магда-
ноз.

В ляво: Част от зелената мозайка, която представлява 
декларираният винопроизводителен район Риас Байсас на 
югозападното крайбрежие на Галисия; на заден план се вижда 
един от фиордите (риас), дали името си на този район.
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ЛЕСНО Е ДА ИЗБЕРЕШ

МАТИЯ БАРЗАГИ, ИМПРОНТА 
ВЕРНАКИЯ ДИ САН ДЖИМИНЯНО 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ $

ЛАГАР ДЕ БЕСАДА, ЕКС ЛИБРИС 
АЛВАРИНЬО РИАС БАЙСАС, 
ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ $

ШАТО ДЬО ШАСЕЛОАР, МЮСКАДЕ 
СЕВР Е МЕН  
(МЕЛОН ДЬО БУРГОН)* МЮСКАДЕ, 
ЛОАРА, ФРАНЦИЯ $

ДОМЕН ШИРУЛЕ, ТЕР БЛАНШ  
(ГРО МАНСЕН/СОВИНЬОН БЛАН/
ЮНИ БЛАН), ГАСКОНИЯ, ФРАНЦИЯ $

КОНТИНИ, ТИРСОС  
(ВЕРМЕНТИНО) САРДИНИЯ,  
ИТАЛИЯ $

ГРАЧИ, ЕТНА БИАНКО (КАТАРАТО/
КАРИКАНТЕ) ЕТНА, СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ $$

КИЕНТЗЛЕР, РИБОВИЛЕ СИЛВАНЕР 
(СИЛВАНЕР), ЕЛЗАС, ФРАНЦИЯ $

КАВ ЛА МАДЛЕН, ПАЙЕН Д’АРДОН 
(САВАНИН БЛАН) АРДОН, ВАЛЕ, 
ШВЕЙЦАРИЯ $$

РАПАРИГА ДА КУИНТА, БРАНКО 
(АНТАО ВАС/АРИНТО) АЛЕНТЕЖО, 
ПОРТУГАЛИЯ $

ФАТОРИЯ САН ЛОРЕНЦО, ВИНЯ 
ДЕЛЕ ОКЕ, ВЕРДИКИО ДЕЙ 
КАСТЕЛИ ДИ ЙЕЗИ (КЛАСИКО 
СУПЕРИОРЕ) МАРКЕ, ИТАЛИЯ $-$$

ЛИЧНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ 
НА СПЕЦИАЛИСТА
Предложенията са на Матео 
Гирингели, сомелиер от „Ил Вино“, 
Париж, Франция

ВИНОТО – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО
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РАФАЕЛ ПАЛАСИОС, АС СОРТЕС 
(ГОДЕЛЬО) ВАЛДЕОРАС, ГАЛИСИЯ, 
ИСПАНИЯ $$$

БОДЕГАС ГЕРАРДО МЕНДЕС, ДО 
ФЕРЕЙРО СЕПАС ВЕЛЯС 
(АЛВАРИНЬО) РИАС БАЙСАС, 
ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ $$$

ДОМЕН А. & П. ДЬО ВИЛЕН, 
АЛИГОТЕ ДЬО БУЗЕРОН   
(АЛИГОТЕ) БУЗЕРОН, БУРГУНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ $$

ДОМЕН ПОНСО, МОРЕ СЕН ДЕНИ 
ПРЕМИЕ КРЮ КЛО ДЕ МОН 
ЛЮИЗАН  (АЛИГОТЕ) БУРГУНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ $$$$

КЛО ДЮ ТЮ БЬОФ, ТУРЕН, БРИ 
ДЬО ШЕВР  
(МЕНЮ ПИНО)  
ЛОАРА, ФРАНЦИЯ $$

ВАЙНГУТ ХОРСТ ЗАУЕР, 
ЕШЕРНДОРФЕР ЛУМП СИЛВАНЕР 
ГРОСЕС ГЕВЕКС (СИЛВАНЕР) 
ФРАНКОНИЯ, ГЕРМАНИЯ $$

ВАЙНГУТ ВЕЛТНЕР 
КЮХЕНМАЙСТЕР СИЛВАНЕР 
ГРОСЕС ГЕВЕКС (СИЛВАНЕР) 
ФРАНКОНИЯ, ГЕРМАНИЯ $$

КАНТИНА ТЕРЛАН, ВОРБЕРГ 
РЕЗЕРВА ПИНО БИАНКО  
(ПИНО БЛАН) АЛТО АДИДЖЕ, 
ИТАЛИЯ $$

ЛА ДЖУСТИНИАНА, ГАВИ ДИ ГАВИ 
ЛУГАРАРА (ГАВИ) ПИЕМОНТ,  
ИТАЛИЯ $$

ВИЛА БУЧИ, ВЕРДИКИО ДЕЙ 
КАСТЕЛИ ДИ ЙЕЗУ КЛАСИКО 
СУПЕРИОРЕ  
(ВЕРДИКИО) МАРКЕ, ИТАЛИЯ $$

* В скоби са указани сортовете грозде.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
СПИСАНИЕ  „УЪРЛД ЪВ 
ФАЙН УАЙН“
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ЛЕКИ СВЕЖИ БЕЛИ ВИНА

ДОМЕН ДЬО БЕГРОЛ, МЮСКАДЕ СЕВР Е МЕН 
(МЕЛОН ДЬО БУРГОН) МЮСКАДЕ, ЛОАРА, 
ФРАНЦИЯ $

ДУРИН, ПИГАТО  
(ПИГАТО) РИВИЕРА ЛИГУРЕ ДИ ПОНЕНТЕ, 
ЛИГУРИЯ, ИТАЛИЯ $$

КАЗА ВИНИКОЛА БРУНО ДЖАКОЗА, РОЕРО 
АРНЕИС  
(АРНЕИС) ПИЕМОНТ, ИТАЛИЯ $$

ПИЕРОПАН, ЛА РОКА СОАВЕ  
(КЛАСИКО СУПЕРИОРЕ) (ГАРГАНЕГА)  
ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ $$

ЮЛИУСШПИТАЛ, СИЛВАНЕР ТРОКЕН 
(СИРВАНЕР) ФРАНКОНИЯ, ГЕРМАНИЯ $-$$

ФАТОРИЯ ЛАЙЛА, ВЕРДИКИО ДЕЙ КАСТЕЛИ 
ДИ ЙЕЗИ  
(ВЕРДИКИО) КАСТЕЛИ ДИ ЙЕЗИ (КЛАСИКО 
СУПЕРИОРЕ), МАРКЕ, ИТАЛИЯ $-$$

ДОМЕН СИГАЛАС, АСИРТИКО АТИРИ 
(АСИРТИКО/АТИРИ) САНТОРИНИ, ГЪРЦИЯ $-$$

ТЕТРАМИТОС, РОДИТИС ПАТРАС  
(РОДИТИС) ПАТРА, ПЕЛОПОНЕС, ГЪРЦИЯ $-$$

ВАЛДЕСИЛ, ГОДЕЛЬО СОБРЕ ЛИАС  
(ГОДЕЛЬО) ВАЛДЕОРАС, ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ $$

ЕРМАНОС ДЕ ВИЛАР, ИПСУМ  
(ВЕРДЕХО/ВИУРА) КАСТИЛЯ И РИОН,  
РУЕДА, ИСПАНИЯ $-$$

ВИНА ЗА 
ВСЯКАКВА ХРАНА

МИШЕЛ ДЕЛОМО, КЮВЕ СЕН ВЕНСАН 
МЮСКАДЕ СЕВР Е МЕН  
(МЕЛОН ДЬО БУРГОН) МЮСКАДЕ, ЛОАРА, 
ФРАНЦИЯ $

ЖИРОРДОН, БУРЖОН АЛИГОТЕ 
(АЛИГОТЕ) БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ $

ДОМЕН ЛАБЕ, АБИМЕС  
(ЖАКЕР) БУРГУНДИЯ, ФРАНЦИЯ $

КАСА ФЕРЕЙРИНЯ ПЛАНАЛТО УАЙТ 
(МАЛВАСИЯ ФИНА/ВИОСИНЬО/ГУВЕЙО/
КОДЕГА) ДОУРО, ПОРТУГАЛИЯ $

ИНАМА, ВИНО СОАВЕ  
(ГАРГАНЕГА) СОАВЕ (КЛАСИКО 
СУПЕРИОРЕ), ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ $

 КУИНТА ДА АВЕЛАДА, ВИНЬО ВЕРДЕ 
(ЛОУРЕЙРО/ТРАХАДУРА/АЛВАРИНЬО) 
ВИНЬО ВЕРДЕ, МИНЬО, ПОРТУГАЛИЯ $

КАСА САНТОС ЛИМА, ФЕРНАО ПИРЕШ 
(ФЕРНАО ПИРЕШ [МАРИЯ ГОМЕШ]) 
ЕСТРЕМАДУРА, ПОРТУГАЛИЯ $

ДОМЕН РЕН ЖЮЛИЕТ, ТЕР РУЖ 
(ПИКПУЛ ДЬО ПИНЕ) КОТО ДЮ ЛАНГДОК, 
ФРАНЦИЯ $

ДОМЕН ДЮ ТАРИКЕ, КЛАСИК 
(ЮНИ БЛАН/КОЛОМБАР/СОВИНЬОН 
БЛАН/ГРО МАНСАН) ГАСКОНИЯ, 
ФРАНЦИЯ $

ДОМЕН ДЕ ТЕРИС, БЛАН СЕК  
(ЛЕН ДЬО Л’ЕЛ/МОЗАК) ГАЯК, ФРАНЦИЯ $

ВИНА ОТ НИСЪК 
ЦЕНОВИ КЛАС
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Когато говорим за хубави вина, обикновено очакваме да става дума за аромати 
и вкусове: плодове, цветя, пушек, кожа. Два от най-важните структурни еле-
мента на качествените вина обаче не са свързани толкова с нашето обоняние и 
вкусови усещания, колкото с текстурата на напитката. Тези елементи са кисе-
линността и минералният характер.

При свежите бели вина най-забележима е киселинността. 
Ето защо. Осмучете парченце лимон и после сръбнете 
глътка прясно мляко или посипете езика си със захар – 
усещането за кисело веднага се губи. Затова при вината с 
особено силно изразен плодов вкус или при преминалите 
през млечнокисела ферментация (при която острата 
ябълчена киселина се е превърнала в по-мека млечна ки-
селина, подобна на тези в млечните продукти), киселин-
ността не се забелязва особено много. Понеже леките 
сухи бели вина не са сладки, нито са преминали през 
млечнокисела ферментация, киселинността се усеща мно-
го повече.

На пръв поглед терминът киселинност звучи от-
блъскващо, но много по-неприятно е човек да попадне на 
блудкаво вино (с недостатъчна киселинност), особено ако 
е седнал да се храни. Малко оцет върху пържената риба с 
чипс или изстискан лимонов сок върху телешкия котлет, 
подкиселяващ дресинг за салатата или резенчета пресни 
домати върху пицата, та даже и соев сос върху пържената 
китайска храна или малко зехтин върху филийка хляб, са 
все източници на определен вид киселинност, които до-
ставят удоволствие на небцето. По същия начин леко ки-
селеещото вино прави храната по-вкусна.

Ако искате да проверите доколко понасяте киселин-
ността, опитайте някое алиготе (бяло вино от едноимен-
ния сорт грозде) от Бургундия. Наричам тези вина „алига-
тори“, заради тяхната агресивна киселинност. Най- 
благоприятните условия за тях са, докато расте съответ-
ната реколта, дните да са меки, за да зрее гроздето, а но-

КАК ДА ОПРЕДЕЛЯМЕ ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ

1: Вкусете малко лимонов сок или 
оцет и ще си дадете сметка какво е 
личното ви усещане за киселинност. 
Тя не е толкова определен вкус, 
колкото вкусово усещане, съчетава-
що цитрусовата киселина и 
тръпчивост. С върха на езика си ще 
усетите приятни бодежи; устата ви 
ще се изпълни със слюнка, а устните 
ви ще се свият като реакция.

2: За да придобиете усещане за 
минералност, вземете дребно 
камъче и добре го измийте. Докато е 
още мокро, го помиришете, за да 
усетите аромата на мокър камък. 
После го лапнете, за да усетите 
необичайния вкус на прах и матова 
книжна текстура. Вероятно ще 
усетите и сухота по езика.

3: Киселинността и минералния 
характер на виното имат значение не 
толкова в момента на дегустацията, 
колкото за остатъчния вкус в устата. 
След като извадите споменатото 
по-горе парченце лимон от устата си, 
усещането за киселина продължава и 
слюнката продължава да се отделя в 
изобилие. Камъчето от горния 
пример също ще остави в устата ви 
вкуса на нещо тебеширено и по 
особен начин приятно. Качественото 
вино ще остави в устата ви подобни 
вкусови усещания.

МАЙСТОРСКИ КЛАС: КИСЕЛИННОСТ И МИНЕРАЛНОСТ
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щите да са студени, за да се запази киселинността. В по-
хладните географски райони винарите са принудени дори 
изкуствено да намаляват киселинността на своите вина, 
особено на тези в по-студените години, защото иначе не 
са приятни за пиене. По същия начин при необичайно то-
пло време винопроизводителите изкуствено засилват ки-
селинността на своите вина, за да не допуснат те да станат 
блудкави.

Аз лично съм голяма почитателка на киселинността 
на виното и въпреки това си знам границата, когато в 
един ден дегустирам стотици марки ризлинг например. В 
такива случаи някои професионални дегустатори прибяг-
ват до гаргара със сода за хляб и използват специална па-
ста за зъби, която да ги предпази от проникващата през 
зъбния емайл винена киселина. За щастие при вас такива 
проблеми няма и не може да има.

Що се отнася до минералния характер, той е много 
по-труден за дефиниране. Любителите на виното твърдят, 
че е елемент от тероара  – внушението, че със сетивата си 
можете да познаете мястото, където е зряло гроздето за 
даденото вино. Ще чуете от устата на подобни ентусиасти 
изразите „тебеширено шабли“ или „пясъчно каберне со-
виньон“ например. Минералозите ни убеждават, че расте-
нията не превръщат почвата, на която растат, в специфи-
чен вкус или аромат. Въпреки това минералният характер 
на виното се долавя при дегустация, независимо от произ-
хода на напитката, и подобно на киселинността се забе-
лязва най-ясно при леките свежи бели вина.
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ЛЕКИ СВЕЖИ БЕЛИ ВИНА

РАЗЛИЧНИТЕ 
ВИДОВЕ СКАЛИ
Не знам какъв е на 
вкус гнайсът, но 
това вино наистина 
доста докарва на 
кремък.

ПОЧВАТА
Кой казва, че минералният 
характер е измислено понятие? 
Във Франция, във винопроизводи-
телния район Мюскаде в Долината 
на р. Лоара, в Домен дьо Л’Екю, 
работи експертът по вината Ги 
Босар. Лозята на имението растат 
на три различни вида почва: върху 
гнайс, ортогнайс и гранит. Винарят 
преработва отделно гроздето от 
трите участъка и макар да спазва 
една и съща технология, получава 
три доста добре различаващи се по 
вкус вина. Поради това неговите 
вина носят на етикетите си 
пояснение за вида почва, на която 
е зряло гроздето, от което е 
направено виното.

ДЕКЛАРИРАН ГЕОГРАФСКИ 
РАЙОН (ГАРАНТИРАНО 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД)
Поради близостта на Мюскаде 
до Атлантическия океан 
районът е най-хладната и 
влажна винопроизводителна 
част от Долината на р. Лоара. 
Условията тук са подходящи за 
производство на вина с 
естествена висока киселинност 
и ниско съдържание на 
алкохол. Севр и Мен са двата 
най-важни географски 
подрайона на винопроизводи-
телния район Мюскаде.

СТАРЕЕНЕ ВЪРХУ УТАЙКА
Морскозеленото на цвят 
стъкло е характерно за 
бутилките мюскаде. Като 
повечето от най-добрите вина 
от този вид, то също е 
отлежавало „върху утайка“, 
преди да го бутилират. Това 
придава мекота на неговата 
текстура и допълва 
характерната му киселинност 
и минералност.

Свежото и характерно на вкус 
мюскаде има същия ефект като 
лимоновия сок или ароматната 
резеда. И при трите се 
наблюдава комбинация от 
океанския бриз, която носи 
своеобразна свежест в устата, 
контрастираща добре с 
хлъзгавото усещане от стридите.

АЛКОХОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Мюскаде се прави от 
ненатрапчивото бяло грозде 
Мелон дьо Бургон. Заради 
сравнително ниския му градус 

– 12% алкохолно съдържание, 
неговата отчетлива киселин-
ност лесно се усеща. При 
по-високо съдържание на 
алкохол и/или захар 
киселинността се забелязва 
по-трудно. 

Обичайното определение за 
виното мюскаде е „освежителен 
минералитет“ с вкус на „черупки 
от стриди“. Дали тези аромати и 
вкусове се дължат на морския 
бриз, проникващ във вътреш-
ността от Бискайския залив 
срещу течението на р. Лоара, 
или идват от специфичните 
почви в района на Мюскаде? 
Геолозите и биолозите ще кажат 
не, но вярващите в тероара ще 
отговорят утвърдително.

РАЗЧИТАНЕ НА СИМВОЛИТЕ
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В категорията на свежите бели вина киселинността е осезаема колкото пиано, 
паднало на главата ви от втория етаж. Проблемът с определянето на минералния 
характер е малко по-сложен. Опитайте да усетите лекия привкус на морски пя-
сък в португалското виньо верде или в чаколи от испанската Страна на баските. 
Или потърсете студените тебеширени тонове, характерни за гроздовия сорт кор-
тезе – суровината за италианското вино от пиемонтския район Гаи. В ризлинга 
от района на Долината на р. Мозел в Германия пък се усеща привкус на шисти. За 
френския сорт сансер, отглеждан в Долината на р. Лоара, се твърди, че имал нот-
ки на кремък във  вкуса. За мюскадето вече споменахме, че докарва на черупки 
от стриди. Накрая да споменем, че прочутите шардонета от Шабли във Франция 
за забележително „тебеширени“.

КАМПО ДА ВИНЯ
ВИНЬО ВЕРДЕ БРАНКО
(лоурейро/тражадура)
Виньо Верде, Миньо, Португалия $

АЛТЕРНАТИВЕН ИзБОР:
АЛИАНСА ВИНЬО ВЕРДЕ БРАНКО
(асал/педерна/тражадура/лоурейро)
Виньо Верде, Миньо, Португалия $

КАСА ДЕ ВИЛА ВИНЬО ВЕРДЕ БРАНКО
(тражадура/лоурейро)
Виньо Верде, Миньо, Португалия

ВИЛА СПАРИНА
ГАВИ ДИ ГАВИ
(кортезе) Гави, Пиемонт, Италия $-$$

АЛТЕРНАТИВЕН ИзБОР:
КАСТЕЛВЕРО КОРТЕЗЕ
(кортезе) Монферато, Пиемонт, Италия $

САРОТО АУРОРА ТЕНУТА МАНЕНТИ
(кортезе) Гави, Пиемонт, Италия $-$$

ЖЕРАР & ПИЕР МОРЕН
САНСЕР ВИЕЙ ВИН
(совиньон блан) Сансер, Лоара,  
Франция $$

алтерНативеН избор:
ПАТИАН КОТА САНСЕР ВИЕЙ ВИН
(совиньон блан) Сансер, Лоара,  
Франция $$

ФЛЮСИЕН КРОШЕ САНСЕР
(совиньон блан) Сансер, Лоара,  
Франция $$

ГУРУЧАГА
ЧАКОЛИ
(ондараби сури/муне мааца/чори мааца)
Бискаико Чаколина, Испания $$

алтерНативеН избор:
АМЕСТОИ ЧАКОЛИ
(ондараби сури) Гетараико Чаколина, 
Испания $$

ЧОМИН ЕЦАНИС ГЕТАРИЯ УАЙТ
(ондараби сури) Гетараико Чаколина, 
Испания $-$$

ШЛОС ЛИЙЗЕР*
БРАУНБЕРГЕР ЮФЕР ЗОНЕНУР ТРОКЕН
(ризлинг) Мозел, Германия $$

алтерНативеН избор:
Д-Р ЛОЗЕН БЛУ СЛЕЙТ КАБИНЕТ
(ризлинг) Мозел, Германия $-$$

СТАЙН БЛАУШИФЕР ТРОКЕН
(ризлинг) Мозел, Германия $$
* избор на Матео Гирингели

ДОМЕН ФРАНСОА РАВЕНО
ШАБЛИ ПРЕМИЕ КРЮ ФОРЕ
(шардоне) Шабли, Бургундия,  
Франция $$$$-$$$$$

алтерНативеН избор:
ФРЕДЕРИК ГЕГОН, ДОМЕН ДЕ ШЕНЕВИЕР 
ГРАНД ВИН
(шардоне) Шабли, Бургундия, Франция $$

ФРАНСИН Е ОЛИВИЕ САВАРИ  
СЕЛЕКСИОН ВИЕЙ ВИН
(шардоне) Шабли, Бургундия, Франция $$

МАЙСТОРСКИ КЛАС:  
ШЕСТ ВИНА, КОИТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА ОПИТАТЕ

24



2525

ЛЕКИ СВЕЖИ БЕЛИ ВИНА

ПОДХОДЯЩИ ХРАНИ
Поднесете леките бели вина като аперитив, със зелени маслини 
или солени печени бадеми. Те са много подходящи и за морска 
храна: например варени миди, студена салата от раци или ска-
риди. Идеално вървят и с полепващите по устната кухина хра-
ни като козето сирене или супата от целина и картофи, успешно 

си пробиват път през пасираната текстура със своята свежа кисе-
линност. Не се притеснявайте са поднесете леко бяло вино и с ня-
кои от по-леките видове месо: печено пилешко, свински пържоли. 
Те просто плачат за освежително ароматния ризлинг или мекото 
минерално шабли.

ПО СЛЕДИТЕ ОТ АРОМАТА И ВКУСА
Всички вина – и белите, и червените, и сладките, и подсилените 
– могат да бъдат агресивни със своята киселинност. Затова, как-
то стана дума и по-горе, не очаквайте киселинността непремен-
но да се придружава от цитрусови аромати и вкусове. Тя е на 
лице, когато устата ви се изпълва със слюнка, и усещате стиму-
лиращото пощипване по върха на носа. По-общо казано, кисе-
линността освежава небцето и ни кара да копнеем за още една 
глътка вино. При различните видове вина може да се наблюдава 
и минералност. На мирис напомня за камъните, а на вкус – за 
хартията.

КАК ДА ГОВОРИМ ЗА ТЯХ
Киселинността е усещане, а не вкус. Опитайте се да разделите 
двете във вашето съзнание. Киселинността не е нещо като лимон, 
макар при леките бели вина двете често да вървят ръка за ръка. 
Киселинността е свежа, ярка, силна или даже агресивна. Тя раз-
търсва върха на езика подобно на чашата ледена вода, плисната в 
лицето. За разлика от нея минералният характер е нещо, което 
може да се помирише и вкуси. Затова говорим за „тебеширна ми-
нералност на носа“ (в аромата на виното) или за „тебеширен 
остатъчен вкус“ (в устата на дегустиращия).

КАК ДА ГИ ПОДНЕСЕМ
Най-освежителните и леки бели вика като чаколи или виньо 
верде, са най-приятно ледено студени. Малко по-богатите на 
вкус и аромат вина като ризлинг, гави, сансер или шабли, са 
най-вкусни изстудени, но не силно, така че ги оставете извън 
хладилника за 15 минути, преди да ги поднесете. За тези вина 
не е необходима изискана чаша на високо столче. Малка вине-
на чашка е напълно достатъчна.
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МАЙСТОРСКИ КЛАС: КАКВИ СА ТЕНДЕНЦИТЕ?

РЕДУКТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Пенливите вина, широко разпространени по цял свят, се пригот-
вят по т. нар. редуктивна технология. Виното се държи до бутили-
рането в студени плътно затворени стоманени контейнери. Така 
то има минимален достъп до кислорода от въздуха. Отделящият 
се при ферментацията въглероден диоксид остава в течността, а 
някои винари вкарват и допълнителни количества от него. От 
това произлиза интересен страничен ефект. Понеже въглеродни-
ят диоксид е естествен антиоксидант, който засилва киселинност-
та, при бутилирането на подобни вина се използват по-малки 
количества сулфити (стабилизатори), а и леките свежи бели вина 
по принцип са ниско алкохолни. Така че, ако познавате някого, 
който обича виното, но на другия ден го боли глава, може да му 
препоръчате от тези естествено газирани вина – вероятно ще ги 
понесе по-добре. За съжаление това съдържание на въглероден 
диоксид във виното не е отбелязан на етикета и ще трябва да по-
искате помощ от някой сомелиер или от търговците на вино.

ЕДНО ЛЕКО ГАЗИРАНО ВИНО
БРОДБЕНТ ВИНЬО ВЕРДЕ Виньо Верде, Португалия $

Виньо Верде е винопроизводителен район в северозападна 
Португалия, известен със своите лекогазирани ниско алкохол-
ни бели вина, които се пият „млади“. Няма значение от какви 
гроздови сортове се произвежда (в случая местните португал-
ски сортове лоурейро, тражадура и педерна, известно и като 
аринто). По-важен е стилът на местните винари, които правят 
виното свежо и приятно. Алкохолното му съдържание е едва 
9%, което позволява да се пие и по време на обяд в големите 
летни горещини. В аромата на виното се долавят нотки на ци-
трус, бяла праскова и фрезия. Големият винопроиводител и 
вносител на вино в САЩ, Б. Бродбен, транспортира виньо вер-
де в хладилни контейнери, за да запази възможно повече от 
неговата свежест. „Любителите на студена американска бира 
обикновено харесват и виньо верде“, казва той.

РЕДУКТИВНИ + ОКСИДАТИВНИ ВИНА

ЕСТЕСТВЕНОТО ГАЗИРАНЕ
Във винопроизводството се използва терминът естествено пен-
ливи вина. Тук обаче не става въпрос за големите, видими ме-
хурчета на шампанското и безалкохолните газирани напитки, 
нито за любимия на много хора коктейл от бяло вино с газирана 
вода, наричан шприц. Някои вина имат естествено съдържание 
на въглероден диоксид, което не се забелязва, когато са налети в 
чаша, но когато отпиете от не я, в устата си усещате приятно 
гъделичкане. Винарите не са вкарали нарочно летливия газ в 
бутилката, а по-скоро са задържали част от естествено възник-
налия въглероден диоксид.

При ферментацията на гроздовия сок се получава алкохол 
и въглероден диоксид като страничен продукт. В топлите ви-
нарски изби газът излита бързо, но в по-студените може да ос-
тане в плен на течността. Той предизвиква усещането за леко 
газирано питие и това е много приятно при ниско алкохолните 

БЕЛИ ВИНА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СО2

Тук ще изброим някои от многото марки бяло вино, които поня-
кога (или винаги) се бутилират с остатъчно съдържание на СО2. 
Ако вече сте прочели нашия майсторски клас, посветен на кисе-
линността и минералния характер, сигурно ви е направило впе-
чатление, че в царството на леките бели вина високата киселин-
ност и остатъчното съдържание на СО2 вървят ръка за ръка.

АБИМ (ЖАКЕР)  ПИНО ГРИДЖО

ГРЮНЕР ФЕЛТЛИНЕР  РИЗЛИНГ

МЮСКАДЕ   СОАВЕ

ПИНО БИАНКО  ЧАКОЛИ

ВИНЬО ВЕРДЕ

свежи бели вина. Но при по-силните и при червените не е за пред-
почитане. За да решат този проблем, понякога винарите вкарват 
малко неутрален аргон при бутилирането на виното и този газ 
изтласква навън въглеродния диоксид. Ако ви се случи да отвори-
те бутилка червено вино и то да е леко газирано, причината веро-
ятно е в това, че винопроизводителят е бутилирал продукцията си 
в малко по-хладна от необходимото изба, като е бързал да си свър-
ши работата и не е преценил, че споменатата вече вторична или 
млечнокисела ферментация още не е приключила напълно. В та-
кива случаи просто оставете виното за малко в чашата и нежела-
ният газ ще се отдели от него.
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ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ КИСЛОРОДА
Оксидативната технология за производство на вино е пълна 
противоположност на редуктивната. Така се получават гладки, 
пищни и богати на кислород бели вина – пълна противополож-
ност на свежите и лекогазиран. Преди стотина година не е било 
възможно да се правят свежите леки бели вина, на които се рад-
ваме днес, защото още не били измислени плътно затварящите 
се контейнери от неръждаема стомана, температурният кон-
трол и използването на инертни газове. По онова време белите 
вина се правели като червените и често пъти ставали опасни.

Съвременното винопроизводство прегърна иновативната 
идея за стерилно редуктивно правене на вино, но напоследък 
традицията на откритите контейнери за ферментация отново 
придобива широка популярност. 

Преди да продължим, трябва да посочим, че термините „ре-
дуктивен“ и „оксидативен“ се използват и за описание на вина с 

недостатъци. Така например едно прекалено „редуктивно“ вино 
може да мирише на чесън, гума или развалени яйца, докато едно 
прекалено „оксидативно“ е доста жълтеникаво на цвят и докарва на 
шери или на оцет. С тези провали в технологията ще се занимаем 
по-подробно в Трети раздел на книгата, а по-нататък в Първи раз-
дел ще стане дума за някои оксидирани до крайност вина (като вен 
жон и шери). Засега ще се съсредоточим върху белите вина, които 
трябва да са леко аерирани.

Как да сте сигурни, че пиете умишлено оксидирано, тоест 
аерирано, а не развалено вино? Доброто вино има златист отте-
нък, копринена текстура, деликатен орехов аромат и докосва при-
ятно небцето. Човек трябва да притежва вкус за такива вина. За-
това не ги смятайт за развалени, ако не ги харесвате.

ЗАЩО ИМА СМИСЪЛ БЕЛИТЕ ВИНА ДА 
БЪДАТ АЕРИРАНИ
Днес произведените по оксидативния метод бели вина стават все 
повече, защото се разраства движението за натурално винопро-
изводство, апелиращо да се възстановят традиционните техно-
логии. Оказва се обаче, че този начин за правене на вино не е 
мимолетна мода. Според вносителя на вина Бродбент „белите 
вина са най-трайните на света“. Той дегустирал бяло вино, произ-
ведено през 1670 г. „Цветът му бе като на не повече от десетго-
дишно; беше много свежо и макар алкохолното му съдържание 
да бе едва 6%, беше отлично запазено.“ И така: как може толкова 
нискоалкохолно вино на 350 години да е толкова добро на вкус, а 
едно двегодишно вино да се развали само за ден – два, докато 
стои на етажерката в кухнята?

Вината, произведени по редуктивна технология, могат 

ЕДНО АЕРИРАНО ВИНО

ШАТО МЮЗАР БЯЛО Долината Бекаа, Ливан $$

„В САЩ винарите имат право да сложат във виното 
около 50 различни добавки. В Шато Мюзар в Ливан 
практически не добавят нищо“ – казва Бродбент, който 
внася този много традиционен вид бяло вино, пригот-
вено от местните сортове грозде обайда (подобно на 
шардоне) и мерва (подобно на семийон). Там изчакват 
това обичащо кислорода вино да отлежи седем години, 
преди да го бутилират. Веднъж отворена, бутилката 
може спокойно да престои цяла седмица и нищо ù няма. 
Сервира се при стайна температура. „Продаваме вино 
от този вид от доста стари реколти, назад във времето 
до 1954 г.“ – съобщава Бродбент. Казано накратко, във 
винарско отношение Шато Мюзар е пълна противопо-
ложност на виньо верде.

силно да пострадат при контакт с кислорода, докато ферменти-
ралите на въздух, развиват поносимост към него. „Най-сигур-
ният начин да предпазите къщата си от пожар е да овъглите 
повърхността на гредите – обяснява Бродбент. – Те вече много 
трудно ще бъдат запалени отново. По същия начин виното, 
било в досег с въздуха, докато е отлежавало в бъчвата, много 
трудно ще се развали.“ По ирония умишлено аерираното вино 
всъщност се нуждае от въздух, за да покаже истинските си ка-
чества. Нерядко бутилка бяло вино, произведено по „естестве-
ни“ технологии, трябва да бъде оставена отворена с часове, а 
даже и дни, преди да бъде поднесена за пиене. „Защото, когато 
виното е отлежавало на въздух и после сте го бутилирали, вие 
сте го лишили от достъп до кислорода, с който то е живяло до 
този момент. При отварянето на бутилката му позволявате да 
диша“ – отбелязва Бродбент.


