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Hiszpańskie wina, w ogromnej części są takie, jak sama Hiszpa-
nia. Kojarzą się ze słońcem, upałem, �estą i corridą. Są też rzecz 
jasna płomienne, dynamiczne, ekspresyjne i stanowcze w swej na-
turze jak �amenco. Chyba każdy z nas bez trudu jest w stanie 
przypomnieć sobie temperament tancerzy i samego tańca: roz-
palający i zachwycający od pierwszego tupnięcia w deski sceny. 

Żar, barwność i moc �amenco bez trudu odnajdziemy w wie-
lu winach z bardziej i mniej znanych regionów i apelacji winiar-
skich Hiszpanii. Żar to oczywiście andaluzyjska Malaga z jej 
krzepkimi i smakowitymi winami z gron odmian Moscatel i Pe-
dro Ximenez. Barwność zaś to z pewnością atrybut regionu La 
Mancha. Dzięki wielkiej różnorodności winnych szczepów, doj-
rzewających w kastylijskim słońcu, oferuje on chyba jeszcze więk-
szą paletę barw, niż nawet najbardziej kolorowy strój tancerki.  

To samo, choć z nieco innych względów, można powiedzieć o po-
chodzących z Walencji winach rodzących się z odmiany Monastrell 
– są one pełne intensywnych smaków czerwonych i czarnych owo-
ców, okraszonych akcentami korzennych przypraw i ziemi. Moc to 
bez dwóch zdań domena trunków z apelacji Ribera del Duero i Toro 
oraz Priorat. Pierwsze dwa to przede wszystkim moc tanin, choć nie 
brak im też wdzięku. Priorat zaś to moc skoncentrowanej budowy 
i smaku, rodzących się w skąpanych w blasku słońca winnicach. 

Hiszpania wie także jak schłodzić rozpalone zmysły. Doświadczy tego 
każdy, kto choć raz spróbuje galicyjskiego Albariño z Rias Baixas lub 
musującej katalońskiej Cavy. Nawet wiele spośród czerwonych win 
Rioja jest w stanie wnieść garść orzeźwiających nut świeżych owoców.  

Dzięki tej równowadze, pomimo swojego temperamentu, Hiszpania 
oferuje nam wrażenia na każdą porę roku, do każdego posiłku, dla 
każdego gustu i stanu ducha.

Tomasz Kolecki – Majewicz
Wielokrotny Mistrz Polski Sommelierów
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Region leży na północno-zachodnim krańcu Hiszpanii - 
od południa graniczy z  Portugalią, a  od północy  
i  zachodu otaczają go wody Atlantyku. W  jego 
stosunkowo chłodnym, jak na Hiszpanię, klimacie, 
dojrzewają owoce szczepów Albariño, Mencia, Godello  
i Souson. Pierwszy z  nich jest perłą błyszczącą najjaśniej 
w  apelacji Rias Baixas. 

Galicja

Eidosela  
Albariño  
Rias Baixas DO

Rectoral do Mar  
Albariño Rias  
Baixas DO

białe wytrawne, 750 ml

białe wytrawne, 750 ml

Aromatyczne, świeże w smaku wino 
wyprodukowane z winogron szczepu Albariño 
uprawianych tuż przy granicy z Portugalią. 
Wyróżnia je przyjemna kwasowość oraz 
smakowity finisz. Wszystko to sprawia,  
że Rectoral do Mar idealnie sprawdza się jako 
aperitif, a także dodatek do skorupiaków, ryb, 
białych mięs, sałatek i makaronów.

Temperatura: 10°C

Słomkowożółte wino z zielonymi refleksami 
wyprodukowane z winogron szczepu Albariño.  
Ma intensywny, a jednocześnie świeży i subtelny  
aromat przywodzący na myśl brzoskwinie i morele.  
W ustach pełne, harmonijne, ze zbalansowaną kwasowością 
i wieloma przyjemnymi niuansami. Znakomite towarzystwo 
dla ryb, owoców morza oraz potraw kuchni azjatyckiej. 

Temperatura: 9°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
aromatyczność 

budowa 
rześkość 
słodycz 
aromatyczność 

26,99
3,60 zł/100 ml

zł/but.

29,99
4,00 zł/100 ml

zł/but.
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budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność

Najsłynniejsza apelacja Hiszpanii - Rioja - jest 
podzielona na trzy strefy: leżącą na północ od rzeki 
Ebro Rioja Alavesa, otaczającą Logrono Rioja Alta oraz 
położoną na wschód od niej Rioja Baja. We wszystkich 
trzech najważniejszymi odmianami winorośli są 
czerwone Tempranillo i biała Viura. 

La Rioja

24,99
3,33 zł/100 ml

zł/but.

Bentus 
Colección 
Privada Rioja 
DOCa

Clos Montebuena 
Reserva Rioja DOCa

Montebuena  
Rioja DOCa 

czerwone wytrawne, 750 ml

czerwone wytrawne, 750 ml

czerwone wytrawne, 750 ml

To wspaniałe hiszpańskie wino przez 18 miesięcy 
dojrzewało w dębowych beczkach, zyskując 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. 
Wino to dobrze pasuje do drobiu, czerwonego mięsa  
i jagnięciny.

Temperatura: 17-18°C

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. Wino polecane do steków, 
gulaszów i innych potraw z czerwonych mięs, hiszpańskiej kiełbasy 
Chorizo oraz serów, zarówno twardych, jak i z niebieską pleśnią. 

Temperatura: 16-18°C

Najbardziej dorodne grona, z których powstało wino Bentus 
zebrano ręcznie. Dla zapewnienia najwyższej jakości 
dokonano ich dodatkowej selekcji w winiarni Marques 
del Puerto. Po zakończeniu fermentacji wino poddano 
leżakowaniu w piwnicy. Dojrzewało ono przez 14 miesięcy  
w beczkach z amerykańskiego i francuskiego dębu. 
Sprawdzi się jako dodatek do potraw z wołowiny i dziczyzny, 
kaczki, gęsiny, a także dojrzałych serów i czekolady. 

Temperatura: 16-18°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

26,99
3,60 zł/100 ml

zł/but.

29,99

13,99
zł/but.

Kup 2  
i zapłać mniej:

cena przy zakupie  
2 butelek

Cena regularna: 17,99 zł/but. (2,40 zł/100 ml)
Cena przy zakupie 2 but. : 13,99 zł/but. (1,87 zł/100 ml)
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Na ten leżący w północno-wschodniej części Hiszpanii, 
tuż przy granicy z Francją region, wpływ mają tradycje 
winiarskie obu krajów. W położonych w jego granicach 
apelacjach znajdziemy całą plejadę odmian winorośli, 
od Cariñena, Garnacha, Macabeo i Tempranillo,  
po Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah i Chardonnay.

Aragonia Monasterio  
de las Viñas Crianza  
DOP Cariñena 

Marqués  
de Cosuenda  
Reserva  
DOP Cariñena

czerwone wytrawne, 750 ml

czerwone wytrawne, 750 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. Podkreśli doskonale smak pieczeni wieprzowej 
w ziołach, polędwicy wołowej, tarty z boczkiem oraz dań 
meksykańskich.

Temperatura: 16-18°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

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. Trunek ten idealnie łączy się z  daniami z  mięs, 
dziczyzny i  dojrzałymi serami. 

Temperatura: 15-17°C 

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

La Fea  
Gran Reserva  
DOP Cariñena
czerwone wytrawne, 750 ml

Wino o  złożonym bukiecie owoców leśnych 
z  nutami przypraw i  wanilii, będące kompozycją 
owoców Tempranillo i  Garnacha z  dodatkiem 
Cabernet Sauvignon. W  ustach harmonijne  
i  eleganckie, z  wyrafinowanym zakończeniem, 
w  którym można wyczuć nuty jagód.  
Doskonałe do dojrzałych serów, dziczyzny,  
a  także pieczonej jagnięciny. 

Temperatura: 18°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

16,99
2,27 zł/100 ml

zł/but.

12,99
zł/but.

Kup 2  
i zapłać mniej:

cena przy zakupie  
2 butelek

Cena regularna: 16,99 zł/but. (2,27 zł/100 ml)
Cena przy zakupie 2 but. : 12,99 zł/but. (1,73 zł/100 ml)
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21,99
2,93 zł/100 ml

zł/but.

8 CODZIENNIE JAKOŚĆ, CODZIENNIE NISKIE CENYWINA HISZPAŃSKIE PEŁNE TEMPERAMENTU



Najważniejszymi apelacjami są tu Cava i Priorat. 
Pierwsza słynie ze wspaniałych win musujących,  
a druga z niesamowicie skoncentrowanych win 
czerwonych. Wśród odmian winorośli  
bez trudu odnajdziemy zarówno te typowe  
dla Półwyspu Iberyjskiego, jak i całą gamę  
szczepów międzynarodowych.

Katalonia

14,99
2,00 zł/l100 ml

zł/but.

Sol i Terra 
Priorat DOQ*

Cava Pata 
Negra

czerwone wytrawne, 750 ml

białe półsłodkie, musujące, 750 ml

Kompozycja winogron szczepów Cariñena, Garnacha  
i Shiraz, pochodzących ze starych, ponad 50-letnich winnic. 
Dojrzewając przez 6 miesięcy w dębowych beczkach, wino 
zyskało jaskrawy wiśniowy kolor oraz aromat dojrzałych 
czerwonych owoców z mineralną nutą dżemu i przypraw. 
Pasuje świetnie do pieczeni i gulaszów, dziczyzny oraz 
serów – dojrzewających i z niebieską pleśnią. 

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. To musujące wino przed 
podaniem trzeba bardzo dobrze schłodzić. Można je 
serwować jako aperitif lub dodatek do deserów.

Temperatura: 6°C

Temperatura: 16-17°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

budowa 
rześkość 
słodycz 
aromatyczność 

14,99
2,00 zł/l100 ml2,00 zł/l100 ml2,00 zł/l100 ml2,00 zł/l100 ml

zł/but.

*Produkt dostępny  
  w wybranych sklepach

24,99
3,33 zł/100 ml

zł/but.

34,99
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13,99
1,87 zł/100 ml

zł/but.

13,99
1,87 zł/100 ml

zł/but.

Maravedí 
Chardonnay– 
-Airén Organic*

Maravedí 
Tempranillo- 
-Syrah Organic*

białe wytrawne, 750 ml

 *Oferta dostępna od 29.01.2018 r.

 *Oferta dostępna od 29.01.2018 r.

czerwone wytrawne, 750 ml

To organiczne wino jest doskonałym przykładem 
połączenia szczepów Tempranillo i  Syrah. 
Ma głęboką purpurową barwę oraz aromat 
czerwonych owoców i  jeżyn, z delikatną pikantną 
nutą świeżo zmielonego pieprzu. Na podniebieniu 
jest soczyste, z  doskonałymi taninami  
i  odświeżającym zakończeniem. Sprawdzi się  
jako dodatek do makaronów, mięs z  grilla,  
serów i  hiszpańskich tapas.

Temperatura: 15-18°C

Uniwersalne wino produkowane z winogron pochodzących 
z organicznych winnic. Wyróżnia je platynowa barwa 
oraz intensywny aromat karamboli i gruszki z subtelnymi 
mineralnymi nutami. Jest średniej budowy, dobrze 
skoncentrowane, krągłe i soczyste. Dobrą długość wspiera 
świeża kwasowość i umiarkowana zawartość alkoholu. 
Doskonałe jako aperitif albo dodatek do dań rybnych  
i makaronów oraz innych lekkich potraw. 

Temperatura: 10°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
aromatyczność 

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność

To największy region winiarski Hiszpanii i jeden  
z największych na świecie. Gorący klimat zapewnia 
gronom dojrzałość, a winom intensywność  
i bogactwo aromatów. 

Kastylia-  
-La Mancha
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14,99
2,00 zł/100 ml

zł/but. 19,99
2,67 zł/100 ml

zł/but.

Solaz Bio  
Tempranillo  
VdlT Castilla* 

czerwone wytrawne, 750 ml

Ekologiczna uprawa pozwoliła wydobyć z owoców 
szczepu Tempranillo to, co najlepsze. Powstałe wino 
jest więc zrównoważone i eleganckie, o aromacie wiśni 
z nutami czerwonych owoców i pikantnymi niuansami. 
To świetny dodatek do lekko pikantnych dań kuchni 
azjatyckiej, drobiu, wędlin i serów. Najlepiej pić je,  
kiedy jest młode i aromatyczne.

Temperatura: 15°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

Real Compañía  
de Vinos Tempranillo  
VdlT Castilla
czerwone wytrawne, 750 ml

Wino o żywym wiśniowym kolorze 
wyprodukowane wyłącznie z winogron szczepu 
Tempranillo. Ma świeży, czysty i dobrze 
zintegrowany nos z aromatami czerwonych 
owoców i subtelnymi niuansami przypraw, 
lukrecji i kakao pochodzącymi od starzenia 
w dębowych beczkach. W ustach bardzo 
smaczne, zrównoważone i świeże. Znakomite 
do hiszpańskich tapas, tortilli, pizzy, makaronów 
z sosami na bazie pomidorów, a także średnio 
dojrzałych serów i wędlin.

Temperatura: 16-17°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

 *Oferta dostępna od 29.01.2018 r.
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budowa 
rześkość 
słodycz 
aromatyczność

To kolebka jednych z najbardziej tradycyjnych metod 
produkcji wina w Hiszpanii, dzięki którym powstają 
słynne wzmacniane wina Sherry i Malaga. Różnorodność 
ich smaków, od wytrawnego do szpiku kości Fino  
i Manzanilla, po gęste i mocarne Pedro Ximenez,  
daje szansę smakoszom o bardzo różnych gustach.

Andaluzja

11,99
1,60 zł/100 ml

zł/but.

Monte  
Carbonero  
Uclés DO

Sol  
de Málaga  
Málaga DO*

czerwone wytrawne, 750 ml

słodkie wzmacniane, 750 ml

Słynne słodkie wino likierowe wyprodukowane  
z  podsuszonych w  słońcu winogron białych szczepów 
Pedro Ximenez i  Muscat. Dojrzewając 6 miesięcy  
w  dębowych beczkach, zyskało wyjątkowy aromat. 
Wspaniale komponuje się z  deserami,  
idealne także jako aperitif.

Temperatura: 6-8°C

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 oraz lukrecji i długi finisz. Idealny dodatek do 
potraw hiszpańskiej kuchni – podkreśli smak tapas, mięs  
z grilla oraz wędlin.

Temperatura: 16°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

15,99
zł/but.

Kup 2  
i zapłać mniej:

cena przy zakupie  
2 butelek

Cena regularna: 17,99 zł/but.  
(2,40 zł/100 ml)
Cena przy zakupie 2 but. :  
15,99 zł/but. (2,13 zł/100 ml)

*Produkt dostępny  
  w wybranych sklepach
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12,99
1,73 zł/100 ml

zł/but.

9,99
1,33 zł/100 ml

zł/but.

Torre Tallada  
Valencia DO

czerwone półsłodkie, 750 ml

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. 
Idealne do dań mięsnych i  serów oraz jako aperitif.

Temperatura: 16-18°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
taniczność 

Juan de Juanes  
Macabeo –
- Chardonnay
białe półwytrawne, 750 ml

Delikatnie półwytrawne wino o czystym, 
bladożółtym kolorze z intensywnym aromatem 
dojrzałych owoców ananasa i jabłka oraz 
wyczuwalnymi nutami kwiatu pomarańczy.  
W ustach przyjemne, z dobrą równowagą 
pomiędzy świeżością a intensywnością. Finisz 
łagodny i orzeźwiający. Idealne jako aperitif oraz 
dodatek do owoców morza, ryb czy białych mięs.

Temperatura: 10-12°C

budowa 
rześkość 
słodycz 
aromatyczność 

Leżący nad brzegiem Morza Śródziemnego region, swój 
sukces zawdzięcza przede wszystkim charakterowi 
win tworzonych z odmiany Monastrell. Te niebywale 
smakowite i przyjazne wina, zwłaszcza pochodzące  
z apelacji Utiel-Requena i Alicante, wraz  
z walencyjskimi Moscatelami, szybko zjednały 
regionowi sympatię amatorów wina.   

Walencja
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26,99
zł/but.

12,99
zł/but.

29,99
zł/but.

21,99
zł/but.

24,99
zł/but.

19,99
zł/but.

9,99
zł/but.

13,99
zł/but.

14,99
zł/but.

11,99
zł/but.

16,99
zł/but.

14,99
zł/but.

13,99
zł/but.

Eidosela Albariño  
Rias Baixas DO 
białe wytrawne, 750 ml

Juan de Juanes  
Macabeo - Chardonnay 
białe półwytrawne, 750 ml

Montebuena Rioja DOCa  
czerwone wytrawne, 750 ml

Sol i Terra Priorat DOQ* 
czerwone wytrawne, 750 ml

La Fea Gran Reserva  
DOP Cariñena 
czerwone wytrawne, 750 ml 

Bentus Colección  
Privada Rioja DOCa 
czerwone wytrawne, 750 ml

Solaz Bio Tempranillo  
VdlT Castilla** 
czerwone wytrawne, 750 ml

Torre Tallada Valencia DO 
czerwone półsłodkie, 750 ml

Rectoral do Mar Albariño Rias  
Baixas DO 
białe wytrawne, 750 ml

Sol de Málaga Málaga DO* 
słodkie wzmacniane, 750 ml

Cava Pata Negra 
białe półsłodkie, musujące, 750 ml

Monasterio de las Viñas Crianza 
DOP Cariñena  
czerwone wytrawne, 750 ml

Monte Carbonero Uclés DO 
czerwone wytrawne, 750 ml

Marqués de Cosuenda Reserva 
DOP Cariñena 
czerwone wytrawne, 750 ml

Real Compañía de Vinos  
Tempranillo VdlT Castilla 
czerwone wytrawne, 750 ml

Maravedí Tempranillo - Syrah 
Organic** 
czerwone wytrawne, 750 ml

Clos Montebuena Reserva  
Rioja DOCa 
czerwone wytrawne, 750 ml 

Maravedí Chardonnay– 
-Airén Organic** 
białe wytrawne, 750 ml

Moja lista zakupów
WINA HISZPAŃSKIE PEŁNE TEMPERAMENTU
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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! 

15,99
zł/but.

Kup 2  
i zapłać mniej:

cena przy zakupie  
2 butelek

24,99
zł/but.

34,99

12,99
zł/but.

Kup 2  
i zapłać mniej:

cena przy zakupie  
2 butelek

26,99
zł/but.

29,99

13,99
zł/but.

Kup 2  
i zapłać mniej:

Regulamin promocji dostępny  
w sklepie lub na www.biedronka.pl
*Produkt dostępny  
  w wybranych sklepach

**Oferta dostępna od 29.01.2018 r.


