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suchy i nie mieć śladu detergentów; doświadczenia wskazują, że piękne, bardzo drobne pęcherzyki 
gazu powstają, gdy druga fermentacja w butelce przebiega powoli i w niskiej temperaturze (10°c); 
pęcherzyki co2 tworzą się także w procesie fermentacji, gdy drożdże zamieniają cukier w alkohol → 
musujące wino, perliste, frizzante, spritzy, sprizig, szampan, crémant, metoda szampańska, metoda 
charmata

PERLIsTE, PERLIsTOŚĆ
określenie mało precyzyjne, często zamiennie stosowane z pétillant czy frizzante (chociaż te mają wyż-
sze ciśnienie w butelce); wino zawierające 1–2 g naturalnego dwutlenku węgla (co2), pochodzącego  
z fermentacji alkoholowej lub fermentacji jabłkowo-mlekowej; wina takie nie są tworzone metodą 
drugiej fermentacji w butelce (metoda szampańska); w większości taki charakter mają wina dojrzewa-
ne na drożdżowym osadzie (sur lies), np. muscadet, szwajcarskie fendant z odmiany chasselas (odświe-
żające, potoczyste, wspaniałe do fondu i raclette) czy francuskie blanc perlé z gaillac; zwykle ciśnienie 
w butelce z takim winem nie przekracza 1 bar; p. może być wynikiem złej fermentacji lub być z rozmy-
słem zaplanowana, by dodać winu świeżości; niekiedy p. może być przypadkowa, wynikająca z różnicy 

ciśnień; na poziomie morza 
wino może być spokojne, 
a na wysokości 2–3 tys. m 
n.p.m. rozpuszczony w wi-
nie co2 może wykazywać 
oznaki minimalnego pie-
nienia, co może być dla de-
gustującego niespodzianką; 
nawet całkowicie spokojne 
niemieckie, wysokiej klasy 
rieslingi butelkowane są z 
nieznaczną ilością co2;  
musujące; spritzy; koraliki

f R I z z a n t e , 
fRIzzantIno
(wł.) włoski odpowied-
nik francuskiego pétillant, 
nieco niespokojnego, lek-
ko musującego wina; nie 
musuje na tyle, by można 
nazwać je spumante; nie-
wielka ilość dwutlenku wę-
gla dodaje winu świeżości; 
perlé

SPRIzIg, SPRItzy
(niem.) lekko musujące wina, nieco kłujące na podniebieniu ze względu na nieznaczną zawartość dwu-
tlenku węgla, wywołujące delikatne mrowienie na końcu języka; odpowiednik pétillant lub frizzante; 
niekiedy ta cecha może być efektem fermentacji jabłkowo-mlekowej w butelce, ujawnia się przy jej 
odkorkowaniu; przykładem mogą być młode wina mozelskie czy portugalskie vinho verde; gazowane

vInho veRde
białe lub czerwone portugalskie „zielone wino”, lekkie i świeże, zwykle lekko perliste, z Doc vinho 
verde; słowo „verde” z pewnością ma związek bardziej z młodością wina niż kolorem; vinho verde 
powstają na północ od rzeki Douro, na granicy portugalsko-hiszpańskiej; także określenie młodych, 
do wczesnego spożycia win, przeciwieństwo win wymagających starzenia (maduro)
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Degustacyjny 
Słownik 

Wyrażenia pomocne w opisaniu wina

BY CIESZYĆ SIĘ WINEM, DOCENIĆ JEGO WALORY SMAKOWE 
i zapachowe, a przede wszystkim towarzyskie, należy chociaż 
w ograniczonym zakresie poznać język wina. 

By z kimś rozmawiać o winie trzeba poznać słowa, 
które pozwolą przekazać nasze wrażenia o jego wyglądzie, 
smaku i zapachu oraz wyrazić ocenę jego jakości.

Początkującym  słownictwo winiarskie wydaje się być jakimś 
tajemniczym żargonem, chociaż stanowi ono dosyć spójną 
całość. Znajomość terminologii winiarskiej oczywiście nie jest 
konieczna dla rozkoszowania się winem, ale może pomóc 
w rozumieniu jego bogactwa, w lepszym rozumieniu literatury 
i czasopism winiarskich, ale także restauracyjnych menu. 

Prócz wyrażeń degustacyjnych w słowniku znalazło się wiele 
informacji z zakresu produkcji wina, technik winiarskich czy 
procesów chemicznych umożliwiających zrozumienie pewnych 
cech i stylów wina np. reserva, rimage, ripasso, solera, tawny, 
ruby, redukcja, utlenianie itp. W słowniku znalazły się też 
wyrażenia, które możemy znaleźć na etykietach oraz definicje 
specyficznych win typu vin jaune, szampan, amarone, recioto, 
retsina, sherry, porto, madera, banyuls, marsala …

Wreszcie ktoś wziął byka za rogi, 
który zwie się „polski język degustacyjny”. 
Panie Wiktorze, chapeau bas i wielkie, ogromne brawa!

Marek Bieńczyk, WINICJATYWA.PL

                                     ***
Ta napisana świetnym językiem, bardzo kompetentna książka 
powinna znaleźć się w bibliotece każdej osoby, 
która deklaruje zainteresowanie winem. 
Panie Wiktorze, dziękuję!

Tomasz Prange-Barczyński, MAGAZYN WINO

Autor jest założycielem Sopockiego Towarzystwa 
Winiarskiego, autorem dziesiątków artykułów 
na temat wina w prasie trójmiejskiej i krajowej. 
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drugie, rozszerzone
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