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W I NA
hiszpańskie



Winiarska Hiszpania może poszczycić się bogatymi tradycjami  
i bardzo długą historią. Wciąż jednak się zmienia, zaskakując nas nowymi 
obliczami. Po latach dominacji czerwonego szczepu Tempranillo, coraz 
większą rolę odgrywają mniej popularne wcześniej odmiany, takie jak  
Albariño, Airen, Monastrell, Bobal i Mencia. Z drugiej strony hiszpańskie 
trunki coraz częściej zaliczane są do kanonów światowego winiarstwa. 

· winorośle uprawia się w Hiszpanii już od 3000-4000 r p.n.e.

· Hiszpania posiada największy areał winnic na świecie - ich łączna 
powierzchnia przekracza milion hektarów!

· Hiszpania, wytwarzająca 37 milionów hektolitrów wina rocznie,  
jest trzecim producentem na świecie, a wyprzedzają ją jedynie Włochy 
i Francja

· najważniejszy hiszpański szczep winorośli – Tempranillo – znany jest 
także pod innymi nazwami, m.in. Tinta del Toro, Tinta del Pais, Tinta 
Fina, Cencibel czy Ull de llebre

· Cava – najważniejsze hiszpańskie wino musujące – produkowane jest 
w kilku regionach, jednak najwięcej pochodzi z Katalonii

· andaluzyjskie wina Malaga i Sherry należą do najbardziej znanych 
win na świecie

Tomasz Kolecki – Majewicz
Wielokrotny Mistrz Polski Sommelierów

Winiarska
Hiszpania

1699
cena za but.

(2,27 zł/100 ml)

3499
cena za but.

(4,67 zł/100 ml)

CAVA PATA NEGRA

SOL I TERRA  
PRIORAT DOQ*

białe półsłodkie, musujące, 750 ml

czerwone wytrawne, 750 ml

 

Region: Katalonia 

Szczep: Macabeo, Xarel.lo, Parellada

 

Region: Katalonia 

Szczep: Cariñena, Garnacha, Shiraz

Cava to pochodzące  
z Katalonii musujące wino 
produkowane tradycyjną 
metodą szampańską  
z winogron Macabeo, Xarel.lo 
i Parellada. Wyróżnia  
je wspaniała intensywność  
i elegancki kwiatowy aromat 
z nutami jabłek oraz owoców 
cytrusowych. Jest dobrze 
zrównoważone, o słodkim  
i świeżym posmaku.

Serwowanie:
To musujące wino przed 
podaniem trzeba bardzo 
dobrze schłodzić do 
temperatury 6°C. Można 
je serwować jako aperitif 
lub dodatek do deseru. 

budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność  

Kompozycja winogron szczepów Cariñena, Garnacha i Shiraz, 
pochodzących ze starych, ponad 50-letnich winnic. Dojrzewając 
przez 6 miesięcy w dębowych beczkach zyskało jaskrawy 
wiśniowy kolor oraz aromat dojrzałych czerwonych owoców  
z mineralną nutą dżemu i przypraw.

Serwowanie:
Wino schłodzone do 16-17°C pasuje świetnie do pieczeni  
i gulaszów, dziczyzny oraz serów – dojrzewających  
i z niebieską pleśnią.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

*produkt dostępny w wybranych sklepachKatalonia 32



La Rioja

1399
cena za but.

(1,87 zł/100 ml)

MONTEBUENA  
RIOJA DOCa

czerwone wytrawne, 750 ml

 

Region: Rioja 

Szczep: Tempranillo

La Rioja

Ciekawostka...
Co roku w stolicy regio-
nu La Rioja, zabytkowym 
mieście Logroño, organi-
zowany jest wielki festyn 
na cześć udanych zbiorów 
winogron. „Fiestas de San 
Mateo” tradycyjnie odby-
wa się w trzecim tygodniu 

września.

Z położonego na północy kraju regionu La Rioja  
pochodzi wino, będące dumą całej Hiszpanii. Jego 
wyjątkowy smak chwalił już ponad 800 lat temu 
pierwszy znany z nazwiska poeta hiszpański, 
Gonzalo de Berceo. W butelce czerwonego wina 
Rioja dominuje szczep Tempranillo, w białym 
przeważają winogrona odmiany Viura. Jakość 
trunków gwarantuje prestiżowy certyfikat 
pochodzenia DOCa, który ten region uzyskał jako 
pierwszy w Hiszpanii. Rioja świetnie komponują 
się między innymi z pikantnym Chorizo, 
grillowaną jagnięciną, zawiesistymi gulaszami 
czy makaronem z sosem grzybowym.

Rubinowej barwy wino o aromacie konfitury 
z jeżyn i wiśni. Jest ono zrównoważone, 
aksamitne, o dobrej kwasowości. Dąb, choć 
wyczuwalny, tylko uzupełnia jego owocowy 
charakter, dodając szczyptę cynamonu 
i nuty wanilii do aromatycznego finiszu. 
Podniebienie pełne z dużym potencjałem.

Serwowanie:
Wino polecane do steków, gulaszów i innych 
potraw z czerwonych mięs, hiszpańskiej 
kiełbasy Chorizo oraz serów, zarówno 
twardych, jak i z niebieską pleśnią. Najlepiej 
podawać je w temperaturze 16-18°C.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

54 La Rioja



3999
cena za but.

(5,33 zł/100 ml)

2399
cena za but.

(3,20 zł/100 ml)

369
cena za 100 g
(36,90 zł/kg)

LICENCIADO  
RESERVA  
RIOJA DOCa*

CLOS MONTEBUENA  
RESERVA 
RIOJA DOCa

czerwone wytrawne, 750 ml

czerwone wytrawne, 750 ml

Klasyczny przykład wina z Rioja 
wyprodukowanego z typowego 
dla tego regionu szczepu 
Tempranillo. Ma głęboki 
rubinowy kolor oraz wyraźny 
aromat leśnych owoców, wanilii 
i pieprzu. W smaku doskonale 
zbalansowane, krągłe  
i eleganckie.

*produkt dostępny  
 w wybranych sklepach

To wspaniałe hiszpańskie wino przez 18 miesięcy dojrzewało  
w dębowych beczkach, zyskując barwę wiśni i złożony aromat.  
Nie brak w nim nut kakao, leśnych owoców, dymu i lukrecji.  
Z wiekiem zyskuje nuty balsamiczne. Wtopione w materię wina 
aromaty dębu po napowietrzeniu w karafce lub kieliszku stają 
się bardziej intensywne i harmonijne. Podniebienie aromatyczne, 
pachnące dojrzałymi leśnymi owocami, konfiturą, pralinami  
i marynowanymi śliwkami. 

500 g steków wołowych 

2 ząbki czosnku 

3 łyżki soku z cytryny 

0,5 łyżeczki pieprzu 

sól morska Culineo

Przygotuj 6 patyczków do szaszłyków  
i namocz je w wodzie. Mięso pokrój  
na kawałki i umieść je w marynacie  
sporządzonej z czosnku, soku z cytryny  
i pieprzu. Odstaw na 2 godziny.

Zamarynowane mięso nadziej na patyczki.  
Smaż na rozgrzanym grillu lub patelni  
grillowej po 5-6 minut z każdej strony.  
Przed podaniem oprósz solą.

 

Region: Rioja  

Szczep: Tempranillo

Serwowanie:
Lekko schłodzone do 
temperatury 16-17°C 
podkreśli smak potraw  
z dziczyzny  
i czerwonych mięs.

Serwowanie:
Wino to najlepiej podawać  
w temperaturze 17-18°C.  
Dobrze pasuje do drobiu, 
czerwonego mięsa i jagnięciny.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność

 

Region: Rioja 

Szczep: Tempranillo

Stek wołowy:  
antrykot, rostbef

budowa
rześkość
słodycz
taniczność

6 7

Składniki:

Hiszpańskie szaszłyki 

La Rioja



Aragonia

2499
cena za but.

(3,33 zł/100 ml)

ENATE 
SOMONTANO DO

czerwone wytrawne, 750 ml

Wyprodukowane z winogron odmian  
Cabernet Sauvignon i Merlot wino 
dojrzewało przez 6 miesięcy w beczkach 
z francuskiego i amerykańskiego dębu, 
zyskując wyjątkowy charakter. Ma rubinowy 
kolor oraz złożony aromat czarnej porzeczki 
i jagód z nutami fiołków, wanilii i ziół.  
Jest łagodne i krągłe z wyczuwalnymi 
dojrzałymi taninami. 

Serwowanie:
Wino to warto przed podaniem schłodzić 
do 14-16°C. Doskonałe do potraw mięsnych, 
wędlin, serów, a nawet ryb w bogatych  
w smaku sosach.

 

Region: Aragonia 

Szczep: Cabernet Sauvignon, Merlot

Ze względu na trudny kontynentalny klimat  
i często wiejący zimny, suchy wiatr, winiarze 
z Aragonii nie mają łatwej pracy. Na szczęście 
znaleźli oni sposób na kapryśną pogodę, czego 
efektem są słynne na całym świecie aragońskie 
wina. Mieszkańcy pozostałej części kraju żartują 
nawet, że przemierzając Aragonię, łatwiej dostać 
kieliszek wina, niż szklankę wody. Czerwone 
wina powstają najczęściej ze szczepów Garnacha, 
Cariñena czy Cabernet Sauvignon. Białe wytwarza 
się z odmian Viura, Macabeo oraz Chardonnay.   

Aragonia

Aragonia

Ciekawostka...
Z Aragonii pochodzi Jota, 
jeden z najbardziej zna-
nych hiszpańskich tańców. 
Szybkie tempo oraz unie-
sione do góry ręce tancerzy 
to jego cechy szczególne. 
Rytm wybijają obcasy i kas- 

taniety. 
budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

8 9



LA FEA GRAN  
RESERVA 
DOP CARIÑENA

MONASTERIO DE  
LAS VIÑAS CRIANZA 
DOP CARIÑENA

czerwone wytrawne, 750 ml czerwone wytrawne, 750 ml

 

Region: Aragonia 

Szczep: Tempranillo, Garnacha,
Cabernet Sauvignon

 

Region: Aragonia 

Szczep: Cabernet Sauvignon,  
Garnacha, Tempranillo, Cariñena

Wino o złożonym bukiecie owoców leśnych  
z nutami przypraw i wanilii, będące kompozy-
cją owoców Tempranillo i Garnacha z dodatkiem 
Cabernet Sauvignon. W ustach harmonijne  
i eleganckie, z wyrafinowanym zakończeniem, 
w którym można wyczuć nuty jagód.

Serwowanie:
Doskonałe do dojrzałych serów, dziczyzny,  
a także pieczonej jagnięciny. Najlepiej 
serwować je w temperaturze 18°C.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

CUBISTA  
CALATAYUD DO

czerwone wytrawne, 750 ml

 

Region: Aragonia 

Szczep: Garnacha, Tempranillo

Wino Cubista jest kompozycją winogron 
szczepów Garnacha i Tempranillo, 
dojrzewających w winnicach regionu 
Aragonia. Podczas degustacji można wyczuć  
w nim wyraźne aromaty wiśni i białego 
pieprzu. W ustach jest delikatne i treściwe. 

Serwowanie:
Wino to warto podać do potraw  
z czerwonych mięs, zwłaszcza pieczonej 
jagnięciny, oraz do twardych serów.  
Najlepiej smakuje schłodzone do 15-17°C.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

2499
cena za but.

(3,33 zł/100 ml) 1699
cena za but.

(2,27 zł/100 ml) 1999
cena za but.

(2,67 zł/100 ml)1299
cena za but.

(1,73 zł/100 ml)

To hiszpańskie wino powstało z gron 
pochodzących z ponad 30-letnich krzewów,  
z winnic leżących na wysokości 600-800 
metrów nad poziomem morza. Ma rubinową 
barwę, jest też aromatyczne, pełne nut jagód, 
malin, goździków i dymu. Gładkie i harmonijne, 
wypełnia usta aromatami malin i mielonych 
ziaren czerwonego pieprzu.

Serwowanie:
Wino podawane w temperaturze 16-18°C 
podkreśli doskonale smak pieczeni wieprzowej 
w ziołach, polędwicy wołowej, tarty  
z boczkiem oraz dań meksykańskich.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność Aragonia

MARQUÉS  
DE COSUENDA  
RESERVA DOP CARIÑENA

czerwone wytrawne, 750 ml

Region: Aragonia 

Szczep: Garnacha, Tempranillo

Do produkcji tego wina użyto tylko starannie 
wybranych winogron Garnacha i Tempranillo, 
które nadały mu ciemnoczerwony kolor  
i złożony smak. Bardzo aromatyczne, pełne, 
z nutami jeżyn i wiśni oraz drewna i wanilii, 
które zyskało dojrzewając przez 12 miesięcy 
w beczkach z amerykańskiego dębu.

Serwowanie:
Trunek ten idealnie łączy się z daniami  
z mięs, dziczyzny i dojrzałymi serami. Zaleca 
się podawać go w temperaturze 15-17°C.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

10 11



999
cena za but.

(1,33 zł/100 ml)

TORRE TALLADA 
VALENCIA DO

czerwone półsłodkie, 750 ml

 

Region: Walencja 

Szczep: Tempranillo, Monastrell

Wino Torre Tallada jest świetliste  
i błyszczące, z czerwonofioletowymi 
refleksami. Ma intensywny aromat 
czerwonych owoców typowy dla szczepów 
Tempranillo i Monastrell. W ustach dobrze 
zrównoważone i świeże, z delikatną  
słodyczą na końcu.

Serwowanie:
Idealne do dań mięsnych i serów oraz jako 
aperitif. Przed podaniem warto schłodzić  
je do 16-18°C. 

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

12 13Kastylia - León/Walencja

Pochodzące z Kastylii-León wino 
wyprodukowano wyłącznie z winogron 
Tempranillo. Dojrzewało 3 miesiące,  
zyskując głęboką czerwoną barwę  
z niebieskimi refleksami oraz intensywny 
aromat owoców z pikantnymi nutami.  
Na podniebieniu przyjemne i pełne.

Serwowanie:
Wino rekomendowane do pieczonych 
czerwonych mięs, jagnięciny, pasztetów  
i dojrzewających serów. Najsmaczniejsze  
w temperaturze 16-17°C.

1999
cena za but.

(2,67 zł/100 ml)

ALTOS DE TAMARON  
RIBERA DEL DUERO DO*

czerwone wytrawne, 750 ml

 

Region: Kastylia – León 

Szczep: Tempranillo

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

*produkt dostępny  
 od 2.02.2017 r.



1199
cena za but.

(1,60 zł/100 ml)

CAMPO LAVILLA 
TEMPRANILLO 
NAVARRA DO

czerwone wytrawne, 750 ml

 

Region: Nawarra 

Szczep: Tempranillo

Czerwone wino pochodzące z położonego 
na północy kraju regionu Nawarra. 
Wyprodukowano je z winogron szczepu 
Tempranillo zebranych w optymalnym stadium 
dojrzałości. Ma zrównoważony owocowy 
smak z wyraźną nutą leśnych owoców oraz 
przyjemną taniczność. 

Serwowanie:
Polecane szczególnie jako dodatek do potraw 
z makaronu i ziemniaków, mięs oraz wędlin  
i kiełbas. Najsmaczniejsze podawane  
w temperaturze 16-18°C.

budowa
rześkość
słodycz
taniczność 

2999
cena za but.

(4,00 zł/100 ml)

EIDOSELA ALBARIÑO 
RIAS BAIXAS DO*

białe wytrawne, 750 ml

 

Region:  Galicja 

Szczep: Albariño

Słomkowożółte wino z zielonymi refleksami 
wyprodukowane z winogron szczepu Albariño. 
Ma intensywny, a jednocześnie świeży 
aromat przywodzący na myśl brzoskwinie  
i morele. W ustach pełne, harmonijne,  
ze zbalansowaną kwasowością  
i wieloma przyjemnymi niuansami. 

Serwowanie:
Wino to przed podaniem należy dobrze 
schłodzić do 9°C. Znakomite towarzystwo 
dla ryb, owoców morza oraz potraw  
kuchni azjatyckiej.

budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność  

*produkt dostępny  
  od 2.02.2017 r.

14 15Nawarra / Galicja



Kastylia - La Mancha 

Z tego regionu pochodzi aż 50% całej produkcji win w Hiszpanii. 
Turystów przyciąga jednak przede wszystkim legenda Don Kichota, 
bohatera słynnej powieści Miguela de Cervantesa. W okolicy 
miasteczka Consuegra możemy obejrzeć słynne wiatraki, które 
jawiły mu się jako olbrzymy. Warto zwiedzić też El Toboso –  
to właśnie tam mieszkała Dulcynea, ukochana błędnego rycerza. 

1199
cena za but.

(1,60 zł/100 ml)

2499
cena za but.

(3,33 zł/100 ml)

MONTE  
CARBONERO  
UCLÉS DO

OPHICUS  
GRAN RESERVA  
LA MANCHA DO

czerwone wytrawne, 750 ml

czerwone wytrawne, 750 ml

Wino to łączy tradycję 
oraz nowoczesne trendy 
światowego winiarstwa. 
Jego głęboki rubinowy kolor, 
będący zasługą szczepów 
Tempranillo i Syrah, jest 
zapowiedzią niezapomnianych 
wrażeń. Monte Carbonero ma 
orzeźwiający smak, wyraźny 
aromat czerwonych jagód, 
rozmarynu i lukrecji  
oraz długi finisz. 

Ophicus to połączenie 
owoców Tempranillo, 
Shiraz i Cabernet 
Sauvignon. Dojrzewając 
20 miesięcy, zyskało 
intensywny aromat 
czerwonych owoców 
z nutami wanilii, 
pochodzącymi od 
baryłek z francuskiego 
i amerykańskiego dębu. 
Jest eleganckie i idealnie 
zrównoważone.

 

Region: Kastylia – La Mancha 

Szczep: Tempranillo, Syrah

 

Region: Kastylia – La Mancha 

Szczep: Tempranillo, Shiraz, Cabernet Sauvignon

Serwowanie:
Doskonale pasuje do pieczonych 
mięs, jagnięciny, gulaszów i twardych 
serów. Najlepiej serwować je  
w temperaturze 16-18°C. 

Serwowanie:
Idealny dodatek do 
potraw hiszpańskiej 
kuchni – podkreśli smak 
tapas, mięs z grilla oraz 
wędlin. Warto lekko je 
schłodzić do 16°C.

899
cena za but.

(1,20 zł/100 ml)

TOMA  
LA MANCHA DO

różowe wytrawne, 750 ml

 

Region: Kastylia – La Mancha 

Szczep: Tempranillo

budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność 

budowa
rześkość
słodycz
taniczność

budowa
rześkość
słodycz
taniczność

Kastylia-La Mancha

Młode wino powstałe z winogron czerwonej odmiany 
Tempranillo fermentowanych bez skórki. Ma intensywnie 
różową barwę oraz aromat truskawek i innych  
czerwonych owoców. Jest delikatne i eleganckie.

Serwowanie:
Doskonałe do potraw z makaronu oraz drobiu.

16 17Kastylia - La Mancha



Andaluzja
1799

cena za but.
(2,40 zł/100 ml)

1999
cena za but.

(2,67 zł/100 ml)

SOL DE MÁLAGA 
MÁLAGA DO

SHERRY 
SANDEMAN
JEREZ DO*

słodkie wzmacniane, 750 ml

półsłodkie wzmacniane, 750 ml

Słynne słodkie wino 
likierowe wyprodukowane 
z podsuszonych w słońcu 
winogron białych szczepów 
Pedro Ximénez i Muscat. 
Dojrzewając 6 miesięcy  
w dębowych beczkach 
zyskało wyjątkowy aromat.

Mahoniowej barwy, półsłodkie wino wyprodukowane  
z winogron białych szczepów: Palomino (90%) i Pedro Ximénez, 
które wzmocniono dodatkiem brandy. Starzono je z troską  
w dębowych beczkach ustawionych zgodnie z charakterystycznym 
dla regionu Jerez systemem zwanym Criaderas y Solera. W smaku 
jest delikatne i aksamitne, z miękkimi aromatami rodzynek. 

 

Region: Andaluzja 

Szczep: Pedro Ximénez, Muscat

 

Region: Andaluzja 

Szczep: Palomino, Pedro Ximénez

Gorąca Andaluzja to kolebka hiszpańskiego winiarstwa. 
Dzięki dużemu nasłonecznieniu, andaluzyjskie wina zachwy-
cają niepowtarzalnym stylem: słodkim lub wytrawnym sma-
kiem i sporą mocą. Najsłynniejsze to wzmocnione dodatkiem 
brandy Sherry (Jerez). Pod koniec XVI wieku zyskało ono na-
wet miano najlepszego wina na świecie. W Hiszpanii wytrawne 
Sherry powstaje ze szczepu Palomino, słodkie zaś z winogron 
Pedro Ximénez lub Moscatel Romano.

Andaluzja

Andaluzja

Serwowanie:
Sol de Málaga zaleca 
się podawać mocno 
schłodzone do 6-8°C. 
Wspaniale komponuje się  
z deserami, idealne  
także jako aperitif.budowa

rześkość
słodycz
aromatyczność  

Serwowanie:
Sherry najlepiej podać mocno 
schłodzone z kostką lodu.  
Sprawdzi się jako dodatek  
do lodów i innych słodkości.

budowa
rześkość
słodycz
aromatyczność 

*produkt dostępny od 2.02.2017 r.
18 19
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Lista zakupów
EIDOSELA ALBARIÑO  
RIAS BAIXAS DO*

TOMA  
LA MANCHA DO

SHERRY SANDEMAN
JEREZ DO*

CAVA PATA NEGRA

SOL DE MÁLAGA 
MÁLAGA DO

2999

TORRE TALLADA 
VALENCIA DO999

MARQUÉS DE COSUENDA RESERVA 
DOP CARIÑENA1699

1699

1999

1799

899

CUBISTA  
CALATAYUD DO

CAMPO LAVILLA TEMPRANILLO 
NAVARRA DO

ALTOS DE TAMARON  
RIBERA DEL DUERO DO*

SOL I TERRA  
PRIORAT DOQ**

LA FEA GRAN RESERVA 
DOP CARIÑENA

OPHICUS GRAN RESERVA  
LA MANCHA DO

MONTE CARBONERO  
UCLÉS DO

ENATE  
SOMONTANO DO

2499

1199

1199

1999

2499

1999

2499

3499

CLOS MONTEBUENA RESERVA 
RIOJA DOCa

LICENCIADO RESERVA  
RIOJA DOCa**

MONTEBUENA
RIOJA DOCa

MONASTERIO DE LAS VIÑAS CRIANZA  
DOP CARIÑENA

2399

1399

3999

1299

Oferta obowiązuje w podanych terminach lub do wyczerpania zapasów. Ceny zawierają VAT. Folder dostępny wyłącznie 
na wydzielonym stoisku alkoholowym. Jeśli znajdą go Państwo w innym miejscu, prosimy o zwrot personelowi sklepu.

Informacje na temat specjalnych ofert win w Biedronce mogą 
znaleźć Państwo w naszych newsletterach.  

Aby je otrzymywać, wystarczy wypełnić formularz na stronie: 
www.biedronka.pl/newsletter  

Zapraszamy! 


