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Dawno, dawno temu zyl sobie treser niedzwiedzi... Nie 

martwcie si<:, wbrew pozorom nie zamierzamy uraczyé Was 

zadn<l bajk<l. Ale taki jest bowiem pOCZ<ltek historii, 

gaskonskiej winnicy Domaine du Tariquet 

(http://www.tariquet.com/default_uk.asp), ktôrej wina 

niedawno mielismy okazj<: degustowaé w Kruliqu 

(http://www.kruliq.pl). 0 tej opowiesci mozna by nakr<:cié 

do bry film, dlatego nim przejdziemy do samych win, warto j<l 

choé troch<: przyblizyé. 

Nasz bohater - Artaud, wychowal si<: w wiosce Ercé u 

podnôzy Pirenejôw. Lokalni chlopi znalezli wqskq 

ONAS 

Nasz blog to prôba 

spojrzenia na wino z 

dwôch perspektyw: jej 

i jego, naszej i Waszej. 

jestesmy milosnikami 

wina, ci<lgle szukamy 

nowych doznan, 

do piero uczymy si<: je 

rozpoznawaé, 

zainspirowani moze 

b<:dziemy inspirowaé. 

Zapraszamy do 

naszego swiata win! 

nswiatwin@gmail.com 
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specjalizacjc: swojej dzialalnosci, zajmowali sic: wlasnie 

tresurq niedzwiedzi. Artaud podrôzowal wraz ze swoimi 

oswojonymi bestiami po calym swiecie, przez wiele lat zyl za 

oceanem, w Stanach Zjednoczonych, a na stare lata 

postanowil wrôcié do Francji. Wtedy tez zakochal sic: w 

posiadlosci Tari quet i postanowil j<l wykupié. Niestety 

wykonywany przez niego zawôd nie byl zbyt dochodowy i 

Artaud nie posiadal wystarczaj<lcych funduszôw. Dlatego po 

pomoc zwrôcil sic: do swojego syna, ktôry zostal w Stanach i 

pracowaljako barman. Tak wic:cJean Pierre wraz z ojcem 

zakupili winnicc: Domaine du Tariquet. 
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jean Pierre wrôcil do ojczyzny dopiero w 1914 roku.jako 

patriota ruszyl na front I wojny swiatowej, gdzie zostal ranny i 

stracil pamic:é. Pozostawal w szpitalu we Francji az do 1922 

roku i dopiero wtedy wsiadl na statek do Nowegojorku. 

Okazalo sic:, ze jego zona Pauline przez te wszystkie lata 

cierpliwie czekala na swojego ukochanego, codziennie 

wypatruj<lc go na statkach przyplywaj<lcych z Europy. 

Wkrôtce malzonkowie zdecydowali o ponownym powrocie do 

Francji. Tarn tez urodzila sic: ich côrka, Hélène. 

Wtym 

czasie 

we 

Francji 

dorastal 

rôwniez 

potomek 

hiszpanskich emigrantôw, Pierre Grassa. Pod koniec lat 

30-tych osiadl w Bordeaux i zarabial jako fryzjer.jego 

dotychczasowe zycie przerwala kolejna z wielkich wojen xx 
wieku. Powolany do wojska, wraz ze swoim batalionem trafil 

do niemieckiej niewoli. Szybko z niej uciekl i przyl<lczyl sic: do 

partyzantôw, ktôrzy operowali w poludniowo-zachodniej 

Francji. Wtedy tez poznal Hélène, w kt6rej sie zakochal i po 
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wojnie para postawila w koncu winnicc: Tari quet na nogi. 

Poczé!tkowo, jak wic:kszosé miejscowych winiarni, skupiali sic: 

na produkcji armaniakow (wodki destylowanej z wina).jednak 

w 1982 roku (jako pionierzy w okolicy) rodzina Grassa 

postanowila produkowaé rowniez biale wina. Obecnie roczna 

produkcjajest naprawdc: potc:zna- 8-9 mln butelek. 

Tariquet Classic 2014 (40 zl) - podstawowe wino producenta 

stanowi<!ce kupaz 45% Ugni Blanc (odmiana tozsama w 

wloskim Trebbiano), 35% Colombard, oraz po w% Sauvignon 

Blanc i Gross Manseng. Bylo to pierwsze z win Tariquet, ktore 

weszlo do produkcji (choé przez lata sklad ulegal zmianom). 

]est bardzo owocowe (mango, marakuja) z dodatkiem nut 

trawi 

astych, 

agrestowych. w ustach 0 wysokiej kwasowosci, lekkie, swie:le 

i bardzo orzeiwiajé!ce. Butelka kt6ré! warto mieé w lodowce w 

cieply, letni dzien. Dobre. 

Tariquet Sauvignon Blanc 2014 (45 zl) - wo% Sauvignon o 

ekspresji mniej tropikalnej, niz odpowiedniki choéby z Nowej 

Zelandii. Na pierwszy plan wychodzé! tutaj elementy ziolowe, 

agrest, biala porzeczka. Mamy tez charakterystyczne siano i 

swiezo skoszoné! trawc:. Dobrze kwaskowe z dlugim 

posmakiem. Dobre+. 

Tariquet Chardonnay 2014 (45 zl) - jak wiecie nie 

przepadamy za tym szczepem, zwlaszcza w jego beczkowych 

interpretacjach. Tutaj co prawda 1/3 wina dojrzewa w 

beczkach, ale dodajé! mu one ciala, jednoczesnie nie 

obcié!:lajé!C butelki waniliowymi nutami. Czujemy gruszc:, 
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jablko, melo na i ziola. Zapach nie jest nadmiernie rozlozysty, 

ale przyjemnie owocowy. Beczkowa wanilia wychodzi dopiero 

gdy wino zaczyna sic: ocieplaé. Ma wic:cej struktury niz 

poprzednicy, ale nadal utrzymane jest w lubianym owocowym 

nurcie. Dobre+. 

Tari quet 

Reserve 

2013 (55 

zl)

tutaj 

beczki 

juz nie 

zalowano. Wino jest mieszank<:t Gros Manseng (40%), 

Chardonnay (30%), Sauvignon Blanc (20%) oraz Semillion 

(w%). Kazdy ze szczep6w winifikowany jest oddzielnie, 

dojrzewa przez 6 miesic:cy w beczkach i dopiero p6zniej S<l 

one blendowane. Nastc:pnie wino przez kolejne 12 miesic:cy 

uklada sic: w butelkach. Nos jest zaskakuj<:tCY - miodowo

kwiatowy. Do tego melon, ziola i morele. Usta delikatnie 

kwaskowe, ponownie z miodowym posmakiem. Ciekawe, 

bardzo dobre-. Polecane do kremowych ser6w i makaronu z 

rydzami podsmazanymi na masle. 

Tariquet Prèmieres Grives 2013 - slodkie wino z p6znego 

zbioru (1-10 pazdziernika) ze szczepu Gros Manseng. Nazwa 

pochodzi od drozd6w (grives), kt6re upodobaly sobie dojrzale, 

pelne cukru owoce winogron. W nosie o zapachy cytryn 

karmelizowanych w miodzie. Usta o zachowanej kwasowosci 

z dodatkiem fig, slodkich moreli, miodu. Idealny balans 

slodyczy i kwasowosci. Chcialoby sic: spr6bowaé je do foie 

gras, albo mic:kkich ser6w. Bardzo dobre-. 

Pomimo masowej produkcji, butelki z Tariquet pokazaly, ze S<l 

bardzo r6wne i maj<l dobr<:t jakosé. Importerem 

winjest DELiWINA (http: //deliwina.pl), butelki dostc:pne 

m.in. w Kruliq Wine&Art. (http://www.kruliq.pl) 
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