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Co to jest wino? 

Wino – napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji soku z winogron, która w tym przypadku jest 

nazywana procesem winifikacji. Proces ten jest bardzo skomplikowany i ulega modyfikacjom w zależności od 

producenta i rodzaju wina. Istnieją setki odmian, smaków i rodzajów wina. Jego smak oraz bukiet zapachowy 

zależy od rodzaju szczepów winogron, sposobu ich uprawy, klimatu i ziemi, na której się je uprawia oraz od 

sposobu winifikacji. 

 

Wymień etapy produkcji wina: 

1. Winogrona są transportowane z winnicy do winiarni 

aby zapobiec niekontrolowanej fermentacji; 

2. Zgniatanie winogron celem otrzymania moszczu,  

w przypadku win czerwonych sok pozostaje w kontakcie 

ze skórkami i wytłoczynami; 

3. Przepompowanie moszczu do zbiorników fermenta-

cyjnych (beczek dębowych lub stalowych). Rodzaj 

zbiornika wpływa na smak wina; 

4. Fermentacja – przemiana cukrów i drożdży w alkohol; 

Maceracja – skórki oddają czerwonemu winu smak  

i kolor; 

5. Dodawanie siarczanów celem ustabilizowania 

fermentacji i zabicia mikroorganizmów; 

6. Tłoczenie – usuwa się z wina resztki skórek, przetłacza 

do beczek następnie klaruje i przelewa do butelek. 
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Podaj, które kraje należą do dominujących producentów wina na świecie? 

FRANCJA HISZPANIA WŁOCHY 

NOWA ZELANDIA RPA CHILE 

 
 
Wynotuj nazwy win francuskich: 

Czerwone: Merlot, Grenache, Carignan, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Gamay, Pinot Noir 

Białe: Ugni Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Melon de Bourgogne, Semillon, Chenin Blanc 



 

 
Określ, jakie produkty spożywcze wzbogacają smak win: 
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Co oznaczają skróty? 

IGT  – Indicazione Geografica Tipica – wino regionalne; podobnie jak w przypadku win stołowych można 

znaleźć wiele znakomitych win, których producenci nie chcą się poddać rygorom wyższych 

standardów  

DOC  – Denominazione di Origine Controllata, wina o kontrolowanej recepturze i składzie  

DOCG  – Denominazione di Origine Controllata e Garantita, najbardziej restrykcyjna grupa o ściśle 

kontrolowanej recepturze charakterystycznej dla danego regionu 

AOC – apelacja – ściśle określony rejon produkcji wina, w którym obowiązują ściśle ustalone zasady 

uprawy winorośli 

 

Wino pasujące do lekkich przystawek zwłaszcza latem. Podawane jako aperitif. 

 lekkie sałatki 

 przystawki 

 zupy rybne 

Pasuje do dań kuchni azjatyckiej, jak i do dań z owoców morza. W kuchni 
polskiej znajduje zastosowanie przy daniach z kapusty. 

 owoce morza 

 kuchnia azjatycka 

Podaje się głównie do potraw na bazie makaronów. Dobrze wspiera smak 
grillowanych ryb, drobiu zwłaszcza zawierających duże ilości pieprzu. 

 spaghetti 

 ryby z grilla 

Komponują się znakomicie z makaronami i kremowymi sosami oraz daniom  
z wieprzowiną i drobiem, a zwłaszcza z jagnięciną. Podaje się go do tuńczyka. 

 wieprzowina 

 jagnięcina 

Bez tego wina nie może się obyć dobra wołowina, jak i jagnięcina, zwłaszcza  
z musztardą i chrzanem. Swoim smakiem wspiera lekkie spaghetti z pesto. 

 wołowina 

 jagnięcina 


