
ALOIS LAGEDER • VIGNETI DELLE 
DOLOMITI • CASÒN ROSSO 2016 
Podstawowym u!ytym tu szczepem jest tannat 
uzupe"niony o#inne czerwone odmiany z#winni-
cy Casòn Hirschprunn. Jest to ch"odna, górska 
interpretacja szczepu, mniej dojrza"a ni! klasyczne 
tannaty z#Madiran. $%czy wyrazist% kwasowo&' 
z#du!ym "adunkiem tanin, charakterystycznym dla 
wiod%cej odmiany. Owa masywno&' z kolei "%czy 
si( dobrze z#mineralnym charakterem. To biody-
namiczne wino o#pikantnej ko)cówce imponuje 
&wie!o&ci% je!ynowych aromatów i#owocowym 
wype"nieniem. Mocny charakter. 
35 !

ALOIS LAGEDER • VIGNETI DELLE DOLOMITI • TIK !"### 2018
W#tym jednoszczepowym winie z#greckiego szczepu assyrtiko nie ma zbyt wiele odmianowego cha-
rakteru. Dziesi%ta cz(&' wina fermentowa"a spontanicznie w#kontakcie ze skórkami i#mocno odcis-

n("a si( na charakterze ca"o&ci, któr% czyta' nale!y w#kluczu naturalistycznym. Akcenty pochodz%ce 
z#le!akowania w#beczce d(bowej w#po"%czeniu z#zielonym charakterem owocu daj% wra!enie aromatu 

orzechów laskowych. Charakter odmiany odnale*' mo!na w#wysokim ekstrakcie i#równie mocnej 
kwasowo&ci, cydrowo-jab"kowy styl daleki jest jednak od santory)skiego wzorca. Na plus trzeba zapi-

sa' mineralne t"o tego w#pierwszym planie nieco rozchwianego wina. 
30 !
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Wybiera MACIEJ 'WIETLIK

+,-./012 34 516 .7-.,89 :9;/ od dwóch producentów o#kompletnie ró!nym rodowodzie. 
Rodzina Lageder szczyci si( d"ug% tradycj% uprawy winoro&li w#Górnej Adydze – regionie, 
który usankcjonowa" swoj% pozycj( lidera w&ród producentów win bia"ych we W"oszech. 
Z#kolei Changyu Moser <= to projekt nowy, stworzony w#chi)skiej prowincji Ningxia, gdzie 
wi(kszo&' krzewów nasadzono w#ci%gu ostatniej dekady. Dynamiczny rozwój regionu jest 
efektem chi)skich ambicji i#rozmachu, a#jednak budzi mieszane uczucia. Z#jednej strony im-
ponuje skal% i#metodycznym planowaniem, z#drugiej – rodzi w%tpliwo&ci w&ród tych, którzy 
jako&' wi%!% z#tradycyjnym, rodzinnym modelem produkcji. Nazwisko pi(tnastego w#linii 
rodowej austriackiego winiarza, widniej%ce na etykiecie obok wizerunku bordoskiego w#stylu 
château, próbuje w#pewnym sensie osadzi' projekt w#d"u!szej tradycji. Mamy tu jednak do 
czynienia z#„l%dowaniem na Marsie” – eksplorowany jest region o#pustynnym, surowym, 
kontynentalnym klimacie. Paradoksalnie jednak to w"a&nie prekursorski charakter wi%!e 
Changyu Moser <= z#Lagederem. Opisane przeze mnie wina Tyrolczyka powsta"y bowiem 
ze szczepów wcze&niej nad Adyg% nieuprawianych (szerzej o#tym w#artykule W!zmiennych 
okoliczno"ciach przyrody) – zatem tak!e i#one s% prób% adaptacji „imigrantów” w#nowych 
dla siebie warunkach klimatycznych.

Ku przysz!o"ci!
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Inka
Podświetlony
usunąć

Inka
Podświetlony
Cason Hirschprunn Rossotylko musi być ten akcent nad "o" w Cason, a mnie się nie chce zrobić

Inka
Podświetlony
assyrtikonad "y" akcent w prawo

Inka
Notatka
dopisać na dole:Inne wina Aloisa Lagedera importuje do Polski Winkolekcja.



CHÂTEAU CHANGYU MOSER(XV 
• NINGXIA •(MOSER FAMILY 

CABERNET SAUVIGNON 2017 
Bordoski w#stylu, &wietnie zrównowa!ony ca-

bernet o#klasycznym aromacie cassisu i#czerwo-
nych owoców (intensywno&' owocu kojarzy si( 

bardziej z#nowoczesnymi winami znad >yrondy), 
wzbogacony aromatem li&ci laurowych i#daleko-
wschodnich przypraw. ?wietnie dojrza"e taniny 
zapewniaj% bardzo przyjazn% faktur(, a#dobrze 

zachowana kwasowo&' o!ywia t( g(st% materi(. 
Je&li tak wygl%da przysz"o&' winiarskich Chin, 

pozostaje tylko kibicowa'. 
35 !

CHÂTEAU CHANGYU MOSER XV • NINGXIA  
•(MOSER FAMILY BLANC DE NOIR 2018 

Kategoria spokojnych win blanc de noir to w#moim przekonaniu trudne pole, bo wi(kszo&' 
uniformizuje si(, trac%c swój odmianowy charakter, a#wysokiego ekstraktu odziedziczonego po 
czerwonych gronach nie podpiera innymi walorami. Beczkowa wersja bia"ego cabernet sauvig-

non, o#wiele ciekawsza od ocenianego kiedy& w#Fermencie wini@kowanego tylko w#stali Blanc 
de Noir Helan Mountain, okaza"a si( zwyci(sk% prób% na tym &liskim gruncie. Dzi(ki dobrej 
obróbce we francuskim d(bie wino jest zrównowa!one i#nie traci &wie!o&ci. Dobra realizacja 

stylu beczkowych win bia"ych. 
35 !

CHÂTEAU CHANGYU MOSER XV 
• NINGXIA •(GRAND VIN 2017 
To ambitny projekt patrz%cy w#stron( 
klasycznych, wr(cz ikonicznych caberne-
tów z#Kalifornii czy Chile, o#czym &wiadczy 
cho'by niedzisiejsza, ci(!ka butelka. Ten 
cabernet cz(stuje z#pocz%tku balsamicznymi 
aromatami i#waniliowo-owocowym koktaj-
lem. Intensywno&', koncentracja owocu s% 
imponuj%ce, a#dwuletnie le!akowanie w#d(-
bie przek"ada si( na bardzo mi(kk% i#g(st% 
tekstur(. Ekstrakt i#tu podparty jest dobr% 
– cho' mo!e nie tak !yw%, jak w#przypadku 
wy!ej opisanego caberneta – kwasowo&ci%, 
któr% mo!na wi%za' z#wysokim po"o!eniem 
winnic (AABB m n.p.m.), zapewniaj%cym du!% 
ró!nic( temperatur mi(dzy dniem i#noc%. 
Stylistyka tego korpulentnego wina o#bardzo 
przymilnej fakturze kojarzy mi si( z#dro!-
szymi butelkami australijskiego Penfoldsa, 
producenta sk%din%d bardzo w#Chinach 
popularnego.
70 !
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czarnej porzeczki
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kursywą

Inka
Notatka
dopisać na dole:Inne wina Changyu Moser XV importuje do Polski Cerville Investments.


