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Szczęśliwego Nowego Jorku!
A może by tak spędzić świątecznych i noworocznych
dni parę nad rzeką Hudson? Myśl świetna! Tym bardziej
w postpandemicznym sezonie. Tłumy nie zadepczą nas ani
w trakcie poświątecznych wyprzedaży, ani na żadnym ze
sławnych lodowisk w Central lub Bryant Parku.
Mam do Nowego Jorku słabość. Chyba ją miałem na
długo przed pierwszym spacerem po Manhattanie
i przed pierwszym koktajlem Manhattan (Bourbon
od Mundivie, słodki wermut, angostura plus koktajlowa wisienka). Koktajl był wprawdzie za słodki, ale
spacer... trwa nieprzerwanie od 30 lat. Wielkie Jabłko jest inspirujące o każdej porze roku i doby. Niech
siecze deszczem, niech mrozem lub upałem się znęca, niech w kieszeni pustki. Pieszo czy jakim dwuśladem, samotnie czy z bandą przyjaciół, zawsze jest
wspaniale. Nowy Jork jest najbardziej fascynującym
i nieoczywistym miastem świata. Nie ma lepszego miejsca, od którego należy zacząć „wsiąkanie”
w Amerykę. To w końcu mentalna, społeczna i ekonomiczna stolica kraju i kontynentu. Wielu twierdzi,
że również świata.

Trudno być tu oryginalnym
Inne miasta Ameryki starają się NY naśladować. Nowojorczyk po Ameryce podróżuje niechętnie, za to
wszyscy Amerykanie chcą odwiedzić NY. Podobnie
w Polsce – wszystkie miasta z ambicjami chcą mieć
knajpki z atmosferą krakowskiego Kazimierza, ale
udaje się tylko... no nie, nie udaje się nikomu. Można Nowym Jorkiem się zachwycać i miliony turystów
to czynią. Można z Nowego Jorku korzystać i miliony tu po swoją porcję złudzeń przyjeżdżają. Można
NY kupić, od co najmniej dwóch dekad miasto skutecznie reklamuje się jako wymarzone miejsce na
„szoping” – nie zmienił tego nawet boom internetowych zakupów, ani covidowe rygory. Można do NY
ustawić się tyłem i narzekać na zaśmiecone chodniki,
zakorkowane ulice, zatłoczone metro, na szczury,
karaluchy, na anonimowość i obojętność. Można
pokochać tygiel demonstrowanej tu dowolności
stroju, fryzury, nonszalancji – w NY trudno być oryginalnym. Ale nie zauważyć Nowego Jorku się nie da.
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Może dlatego inspiracji szukało tu i szuka tylu pisarzy,
malarzy, muzyków. 15 tysięcy osób utrzymuję się tu
tylko z fotografii.

Ulubione adresy
Jak każdy, mam w aglomeracji Nowego Jorku swoje
ulubione miejsca, ulubione adresy kulinarne, ulubione bary, ulubione książki, które po mieście mnie prowadzą. Wzruszam się w najsmutniejszym muzeum
świata – Muzeum Emigracji na „wyspie łez” Ellis Island. Dumam nad przeszłością na cmentarzyku przy
kościele Świętej Trójcy – maleństwie, które kiedyś
było najwyższym budynkiem w mieście. Dreptam po
brooklińskim moście, wyprzedzany przez wszelkiej
maści wyznawców joggingu, lub toczę się gigantycznym Verrazzano Bridge popędzany klaksonami
ciężarówek. Nawet w listopadzie lubię poleżeć
na piasku Long Beach. Latem pogapić się na ludzi
w Parku Bryanta. A zimą zapomnieć o przenikliwym
wietrze na którejś z podziemnych stacji plątaniny
metra. Wiosną odwiedzić gwiazdę wyobraźni Johna
Lennona w Central Parku. Jesienią powłóczyć się po
którymś z brooklińskich cmentarzy. Wpaść do ostrygowego baru na Grand Central. Wypić drinka na zapleczu nowojorskiej biblioteki publicznej. Broadway
i Times Square zostawiam turystom, ale czterdziestą
drugą muszę zawsze przewędrować całą. No i mam
absolutnego nowojorskiego faworyta – High Line,
czyli park na kolejowych wysokościach. Dzięki aktywistom miejskim nie dopuszczono do rozbiórki
estakady kolejowej na manhattańskim West Endzie.
Torowiska i platformy, które przez lata zapomnienia
porosły chwastami, dzisiaj są skrzętnie konserwowanym parkiem i spacerniakiem. Na dystansie ponad
dwudziestu przecznic! Przy okazji zrewitalizowano
całą poprzemysłową dzielnicę, do której wcześniej
mało kto się zapuszczał.
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Tradycja i nowinki
Jak już człek się nałazi i nagapi trzeba odsapnąć. Najlepiej z jakąś
szklaneczką w garści. Barów nie brakuje. Jest drogo i wymyślnie.
Turysta trwoni oszczędności, ludzie biznesu płacą służbowymi
kartami kredytowymi, więc nie ma zmiłuj. Przeciętny longdrink
startuje od 18 dolarów (bez podatku i napiwku), ale bywa, że w co
lepszym miejscu i na 48 cię skasują. Na szczęście monopolowych
„likłorstorów” też jest pod dostatkiem, a tam ceny przyjazne nawet
dla przybysza znad Wisły. Za kilkanaście dolarów nabędziecie całkiem solidną butelczynę dowolnego trunku i jeżeli schowamy ją
w papierowej torebce, nikt nam za spożywanie głowy nie urwie.
Nowojorczycy za kołnierz nie wylewają. Choć gusty miewają
oryginalne. Czy to w nobliwym barze, czy w szemranym sklepiku
podśmierdującym rosyjską mafią liczy się oryginalny smak. Nawet
czysta wódka musi mieć jakiś wyjątkowy ślad. Nowojorczycy skądś
zwykle pochodzą, więc gusty opojów z Włoch, Irlandii, Polski, Finlandii, Rosji, Japonii się przemieszały. Grappa musi być mocno ziołem jakimś podmacerowana. Whiskey koniecznie ze słodką końcówką. A wódka czysta najlepiej z waniliową lub cytrusową nutą.
Nowojorczycy lubią też nowinki – mody zmieniają się szybko,
a każdy barman musi się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć.

Miodula Prezydencka
Nic dziwnego więc, że laury w nowojorskim The Fifty Best Holds
a Liqueur Tasting za rok 2021 zgarnęła Miodula Prezydencka. Osobiście cieszę nią podniebienie od kilkunastu lat, ale za oceanem
ma posmak nowości. Łączy wszak kanony emblematyczne. Uczciwy zbożowy spirytus, miód spadziowy, wodę z beskidzkich źródeł, szlachetną dębinę i odrobinę przypraw z korzenną waniliową
końcówką. Łączenie spirytusów z miodem ma u nas długą tradycję.
6-8 tygodni wspólnego bytu, urozmaicone śladem ziela angielskiego, pieprzu lub papryki, jałowca i kminku, bywa częstą nalewkową miksturą w wielu domach (raczej piwnicach). Ale gdy nastaw
taki odleżakujemy minimum rok w dębowej beczce... Gdy jeszcze
beczka była z odpowiednio starej klepki złożona, gdy fachowiec
odpowiednio ją wewnątrz opalił... Kolor z żółtawego zamieni się
w bursztyn, a aromat zbliży nas do koniakowych reminiscencji.
Miodulę taką można popijać z wódczanego kieliszka, można z koniakowego ogrzewanego dłonią, można z lodem ze szklaneczki.
Dobry to powitalny apéritif lub pożegnalny digestif. Doskonałe
dopełnienie ciężkich dań mięsnych lub pasztetów. Świetne urozmaicenie serów lub deserów. Wrażenia pełne, kompletne i długie.
A jeszcze szlachetne opakowanie karafki i numerowana ręcznie butelczyna... Czego chcieć więcej?! Chyba tylko wolnego widoku na
Statuę Wolności.
Przemysław Oberżyświat Osuchowski
Złoty medal FIFTY BEST Miodula
New York oraz Nominee Monte
Carlo Monako,
Formes de Luxe 2021
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fot. Przemysław Oberżyświat Osuchowski
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Spitzberg Polska Wódka

Długo Starzona w Beczkach Dębowych 0,5L 44%
Barwa
Zapach
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Jasnozielony/zółty
Delikatne nuty marcepanowe, czekoladai tofii

Smak

Zrównoważony, waniliowy

Finish

Wspaniały
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Minard Ch. J. French
Brandy 0,7L 36%
Giftbox
Minard Ch. J. French Brendy to
francuska brandy gronowa o bardzo
delikatnym smaku i aromacie oraz
szlachetnym bursztynowym kolorze
uzyskiwanym dzięki leżakowaniu
w dębowych beczkach.
Najlepiej spożywać po obiedzie
w kieliszkach w kształcie tulipana
lub typu snifter (koniakówkach),
w niskiej temperaturze pokojowej.
Smak i zapach: wytrawny,
wyczuwalna nuta winogron.
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Prince D’Orsay French
Brandy 0,7L 36% BOX
Napoleon Prince d’Orsay to francuska
brandy gronowa o doskonałej
kompozycji starannie dobranych
i uszlachetnionych destylatów winnych.
Harmonijny smak, delikatny, emanujący
wonią suszonych owoców i drewna
aromat oraz ciemno-złocista barwa,
to efekt wielomiesięcznego procesu
leżakowania w dębowych beczkach.
Powolny proces dojrzewania pozwala
na osiągnięcie pełnej harmonii przy
mocy 36%.
Najlepiej spożywać po obiedzie
w kieliszkach w kształcie tulipana lub
typu snifter (koniakówkach), w niskiej
temperaturze pokojowej.
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Nie ma mocnych na Monaco?
Wyobraźmy sobie, iż Zamość Zamoyskich, Łańcut Potockich, lub
Puławy Czartoryskich są osobnym państwem, księstwem. Że mają
tam kilka sławnych hoteli i kasyno, własne znaczki pocztowe
i kilka innych – poza rajem podatkowym i zamożnością – znaków
odrębności i wyjątkowości. Nie byłoby źle...
Polscy książęta mieli jednak mniej szczęścia (i desperackiej odwagi) niż ród Grimaldich władający
Księstwem Monaco. W połowie XIX wieku – po 600
latach wzlotów i upadków – byli bliscy bankructwa,
więc mimo bogobojności postanowili ratować rodzinny „biznes” otwierając kasyno. Legalny hazard
był w Południowej Francji nieobecny – cuda owszem.
Monaco (a właściwie dzielnica Monte Carlo) błyskawicznie stało się stolicą światowego hazardu. Wielkie wygrane (i przegrane), wielkie nadzieje, wielkie
złudzenia! I tak to trwa od 1857 roku.
Kasyno monakijskie – choć powinno się raczej
mówić monegaskie – ciągle kipi dziewiętnastowiecznym blichtrem. Wnętrza przeładowane
rzeźbą i sztukaterią z przewagą złota i czerwieni
przypominają operę. I słusznie, bo sala operowa
mieści się w tym samym budynku. Turyści, skłonni
zapłacić 17 euro mogą wnętrza podziwiać koło
południa, gdy w kasynie się nie gra. Gdy koło
ruletki się kręci, wstęp jest droższy. Natomiast gdy
dysponujemy odpowiednimi rekomendacjami
lub odpowiednimi funduszami, możemy gościć
w salkach dla vipów, w których stawki budzą
zazdrość nawet graczy z Las Vegas. Nonszalancja
przegrywających, uroda kobiet polujących na wygranych, ceny drinków, dyskrecja krupierów i kelnerów, muskulatura ochroniarzy onieśmielają najbezczelniejszych, o czym przekonałem się na własnej
skórze. Atmosfera wszechobecnego grzechu osłabi
każdego grzesznika, a jeżeli wam ktoś mówił co innego, zapewniam, że kłamie!
Niestety w kasynie nie spotkacie ani księcia, ani nikogo z jego familii. Jeżeli z jakiej specjalnej okazji książę Albert II wchodzi do kasyna, gra jest przerywana,
a stoły nakrywane stosownym kirem. Specjalnie dla
panującego zbudowano nawet osobne wejście do
opery, aby nie przeszkadzać tym, którzy na utrzymanie księstwa uprzejmie w kasynie przegrywają.

Ciekawostką jest też fakt, iż w kasynie tym obywatele
Monaco przebywać owszem mogą, jednak grać im nie
wolno, a w dobie „okamerowania” wnętrz i okolic zakaz
ten jest bardzo trudny do obejścia.
Oczywiście obecność wielkich pieniędzy (trwonionych
nie tylko w kasynie) i wielkiego szpanu determinuje
wszystko wokół. Torebka za 4 tys. euro – proszę bardzo,
tanizna. Zegarek za 40 tys. euro – nic oryginalnego. Samochód za 400 tys. – a cóż w tym specjalnego? Metr
kwadratowy mieszkania to 100 tys. euro, a bywa że kilkakrotnie więcej. I chętni czekają w długiej kolejce. Jak
kogo nie stać na kawalerkę, może zacumować jachtem,
ale uprzedzam, że miejsce parkingowe kosztuje rocznie
grubo ponad milion. Nawet zwykły Carrefour irytuje
nieskończonym wyborem serów, owoców morza, a różowego wina z Prowansji mają tam ponad sto rodzajów
w dwu alejach. Płacenie gotówką wywołuje zdziwienie,
a czasem ostracyzm.

Monaco to państewko niewielkie. Granica ma ledwie
4 kilometry, wybrzeże w linii prostej tylko dwa, podobnie jak
tory kolejowe. Że jest ciasno – wiadomo. Więc wydłubano
sporo tuneli, w tunelu jest nawet kolejowy dworzec. Prawdziwych Monakijczyków (właściwie Monegasków) jest mniej niż
10 tysięcy, do tego doliczyć trzeba dwa razy tyle szczęśliwców, którzy obywatelstwem Monaco się chlubią. Rezydentura
w Monaco jest cenna i troskliwie kontrolowana. Monegaskowie to straszni donosiciele i gdy auto w garażu pokryje kurz,
gdy przez kilka tygodni liczniki prądu lub wody nie pracują,
gdy poczta ze skrzynki nieodebrana... zaczynają się kłopoty!
Ale w zamian możemy sobie trwonić czas w „miasteczku” cudownej urody i klimatu, bez bezdomnych, bez bezrobotnych,
bez żebraków, bez uchodźców...

Omijajcie tylko księstwo z daleka w tygodniu, gdy rozgrywany jest wyścig Grand Prix Formuły 1, bo miasto jest
wtedy sparaliżowane, choć i bez tego zaparkować nie
ma gdzie przez okrągły rok. Osobiście polecam koniec
września – ceny bardziej przyswajalne, a kobiety pięknie opalone. A na spacerze (uprzedzam, wszędzie pod
górę!) spotkać można kogoś z książęcej rodziny. Jak to
na prowincji – każdy wie, co tam w tym tygodniu u księżniczki Karoliny słychać. Czy... ile schudł po covidzie
Albert II.
Polskich akcentów w Monaco nie brakuje. Nie mieliśmy
wprawdzie szczęścia do konsuli honorowych, ich misje
skończyły się kryminalnymi skandalami (z sutenerstwem
i morderstwem w tle!). Ale mieszka tu kilkoro Polaków,
których na Liście Wprost nie ma, a być powinni w pierwszej 50-tce, jednak cenią sobie anonimowość.
Dobrze w Monaco wspominają Kamila Glika, który
4 lata temu poprowadził AS Monaco do tytułu mistrza
Francji. A ostatnio miłym polskim akcentem była obecność w Monaco polskiego produktu eksportowego –
Mioduli Prezydenckiej z beskidzkiej Jasienicy. Snobizm
księstwa wyraża się przecież w docenianiu tego co
piękne. A w ostatnim konkursie Awards Formes de Luxe
2021 właśnie Miodula Polska Wódka zyskała wyróżnienie za elegancję szklanego opakowania i kunszt wyrafinowanej etykiety. Choć podejrzewam, że oceniający
dali się uwieść przede wszystkim miodowej zawartości
niezwykłej karafki.
A gdy się już człowiek z Monaco oswoi, jest nad wyraz
przyjemnie. W końcu kolacji nie musimy jeść w Hotel
de Paris, w naleśnikarni Crêperie du Rocher na starym mieście jest tanio i smacznie. Ostrygi w Les Perles
de Monte-Carlo (niewielki bar na końcu nabrzeża portu jachtowego Fontvieille) są tańsze niż na krakowskim
Kleparzu. Tylko ceny szampana ciągle nie do przyjęcia,
więc zabierzcie ze sobą Miodulę.
Przemysław Oberżyświat Osuchowski

Miodula
nominowana w 2021
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Hrvatska Travarica
TRAVARICA MUNDIVIE - feel the flavor of the Mediterranean

TRAVARICA - Poczuj smak
Morza Śródziemnego.
Travarica produkowana jest według tradycyjnej receptury, jest wynikiem połączenia starannie dobranych ziół
z najlepszym destylatem winnym.
Bardzo bogaty i wyrazisty smak pochodzi z aromatycznych dalmatyńskich ziół, takich jak Melisa, szałwia, anyż
i lawenda, które dominują w tworzeniu wyjątkowego
smaku Travarica.
Odkryjmy bogactwo smaków śródziemnomorskich w
naszym wyjątkowym produkcie.

TRAVARICA - Feel the flavour
of the Mediterranean.
Travarica is produced according to a traditional recipe,
it’s the result of blending carefully selected herbs with
the best wine distillate.
Very rich and pronounced flavor comes from aromatic
Dalmatian herbs like Melisa, Salvia, Anise and Lavender
which are dominant in creating the outstanding flavour
of Travarica.
Let’s discover the abundance of Mediterranean flavours
in our unique product.

GRUDZIEŃ 2021
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„We wish the House Mundivie 100
years more at least after reaching
the important target of 25 years
of success. We thank you for your
cooperation and for seeking the best
for your customers no matter if it’s
middle August (like this summer
when we chatted when
I was on holidays due to the issue
with logistics) or Christmas you
look for the best for the brands you
represent. We feel comfortable in
Mundivie House. Thanks!”
Mario Molinari
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Espresso Italiano
Tradizione Turati
Ojczyzną kawy są państwa centralnej oraz wschodniej
Afryki, szczególnie region zwany Kaffa, położony w Etiopii,
z którego pochodzi krzew kawowy. Kawowce początkowo były dziko rosnącymi krzewami, dopiero między V i VI
wiekiem zaczęto je uprawiać. Jedna ze średniowiecznych
legend głosi, że pobudzające właściwości ziaren kawowca zostały odkryte przypadkiem przez pasterzy, którzy zauważyli, że kozy stały się bardziej aktywne po ich zjedzeniu.
W VI wieku kawą zainteresowali się Arabowie, którzy zapoczątkowali jej uprawę na terenach należących obecnie
do Jemenu. W kolejnych stuleciach ziarna kawy wędrowały
po-przez Etiopię, Egipt, Arabię Saudyjską, Jemen, aż w XVI
wieku trafiły do stolicy Imperium Osmańskiego – Stambułu.
W świecie islamskim cieszyła się dużą popularnością ze
względu na swoje walory odżywcze oraz pobudzające.
W XV wieku w Mekce powstała pierwsza pijalnia kawy
o charakterze religijnym.
W europejskiej historii kawa pojawiła się w XVI wieku za
sprawą wędrownych kupców i szybko podbiła serca Europejczyków. Jako pierwsi zetknęli się z nią Wenecjanie,
pierwsza kawiarnia w mieście na wodzie powstała w 1645
roku.
Do Rzeczypospolitej Polskiej kawa zawitała w XVII wieku
za pośrednictwem podróżników, misjonarzy oraz państwowych gości, którzy przywieźli ją ze Wschodu. Jej wielkim ambasadorem był Jan III Sobieski. Początkowo Polacy
podchodzili do niej sceptycznie, uważali wręcz, że ma
ona szkodliwe działanie, wywołujące bezpłodność, brak
apetytu, bezsenność, a nawet może prowadzić do śmierci.
W pierwszej połowie XVIII wieku zaczęto ją stosować jako
lekarstwo dla osób, które przedawkowały alkohol.
Pierwsi zwolennicy kawy pijali ją bez żadnych dodatków,
ale po pewnym czasie zaczęli czarny napój doprawiać cukrem, miodem, mlekiem lub zamiennie śmietanką.
Pierwszą kawiarnię w Krakowie otworzono dopiero
w 1770 roku w nieistniejącej już kamienicy Tenczarowskiej
na rogu Rynku Głównego przy ulicy Szewskiej. Najsłynniejszą artystyczną kawiarnią w Krakowie, o ponad stuletniej
literackiej tradycji, jest Jama Michalika przy ulicy Floriańskiej.
GRUDZIEŃ 2021
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Dlaczego kochamy
Rzym?
Nigdy nie zapomnę swojej podróży do „Wiecznego
Miasta” na drugim roku studiów. Potęgę
Rzymu wyobrażałam sobie już w dzieciństwie,
a skonfrontowanie marzeń z rzeczywistością
nie tylko mnie nie rozczarowało, ale przerosło
najśmielsze oczekiwania. To właśnie wtedy, od
Włoch, rozpoczęła się moja tradycja zimowych
wyjazdów i... uzależnienie od podróżowania.
Rzym wyzwala emocje
W stolicy Italii przeżyłam nie tylko pierwsze zachłyśnięcie się wolnością podróżowania, wytchnienie od polskiej zimy, lecz kilka lat później także jedno z trudniejszych
doświadczeń w życiu. Przyjechałam do ukochanej Italii z mężczyzną, który miał być
tym jedynym. Kiedy zaproponował mi podróż, która miała rozpocząć się w Wenecji
i skończyć w Rzymie, w dodatku w moje urodziny, spodziewałam się romantycznych
kolacji, czerwonego wina oraz pierścionka z brylantem, podarowanego w jednej
z restauracji na Campo di Fiori. Tymczasem mój partner postanowił… zwrócić mi
wolność i rozstać się ze mną gdzieś między Florencją i Rzymem. Ten „prezent” doceniłam dopiero po kilku latach, ale pointą historii jest to, że nieważne czy płaczesz
ze szczęścia, czy też z rozpaczy, Rzym jest miejscem, które wyzwala najsilniejsze
emocje. Chyba właśnie, dlatego, kiedy już raz zobaczysz to miasto, nigdy o nim nie
zapomnisz. Mimo najtrudniejszych doświadczeń i zawiłych ścieżek w życiu, wierzę
w prawdziwość zdania, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Rzym must see
Kiedy otwieram poradniki w stylu: Co zobaczyć w Rzymie w trzy dni, uśmiecham
się z pobłażaniem, bo po spędzonych tam kilku tygodniach wiem, że odkrywanie
tego miasta jest zajęciem na całe życie. Rzym trzeba poznawać jak najlepszy likier,
np. Sambuca Molinari, odkrywając stopniowo bogactwo jego smaków. Dlatego
5 poniższych propozycji to zaledwie fundament, na którym każdy z was musi zbudować własną wizję tego miasta.

1. Koloseum
GRUDZIEŃ 2021

Klasyk nad klasykami. Koloseum jest znakiem rozpoznawczym Rzymu, a nawet całej Europy. To architektoniczne dzieło sztuki, a także najpopularniejszy amfiteatr na
świecie. Budowla liczy sobie prawie 2 tysiące lat. Została wzniesiona przez Wespazjana i Tytusa – cesarzy z dynastii Flawiuszów w latach 70-72 do 80 r. Koloseum mogło pomieścić od 50 do 80 tys. widzów, którzy przyjeżdżali zobaczyć walki Gladiatorów. Zachwycamy się więc dziś miejscem, które przeznaczone było do oglądania
okrutnego widowiska. Właśnie dlatego ilekroć jestem w Rzymie, odczuwam ciężar
historii tego miejsca. Mimo że Koloseum niejednokrotnie zostało uszkodzone w trakcie trzęsień ziemi, a jego kamienie podbierano na budulec, wciąż zachowało się
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we względnie dobrym stanie. Nadal budzi emocje wśród
archeologów, którzy wciąż odkrywają tajemnice tej niezwykłej budowli.

2. Palatyn
Jeśli opuściliście już z Koloseum, to przejdźcie do wspólnego wejścia dla Palatynu i Forum Romanum. Zwiedzanie
zacznijcie od jednak od Palatynu, czyli słynnego wzgórza,
na którym według legendy w 753 r p.n.e. Romulus założył Rzym. To właśnie tu od czasów Republiki mieszkała
rzymska śmietanka i powstawały najpiękniejsze budowle.
Jednak od ery Cesarstwa, wzniesienie było wykorzystywane jedynie przez cesarza. W średniowieczu rola Palatynu
osłabła i z czasem wzgórze zaczęło pełnić funkcję twierdzy.
W XI wieku wzgórze zaczęto przekształcać na ogrody i winnice.

3. Forum Romanum
Na początku zwykły plac targowy, a potem przez tysiąc lat
serce Rzymu, jego centrum polityczne, z publicznymi budynkami, świątyniami i łukami triumfalnymi. Organizowano
tu wiece, zgromadzenia, przemówienia, a nawet egzekucje. W czasach średniowiecza nastąpił upadek Forum
Romanum, budynki zostały zdewastowane i splądrowane
przez trzęsienia ziemi i wojny, przysypane ziemią i piaskiem,
zarośnięte trawą, i zapomniane na wiele wieków. Tylko determinacji Camille’a de Tournon-Simiane’a, napoleońskiego
prefekta Rzymu, który na początku XIX wieku odsłonił wielometrową warstwę mułu i odkrył Forum Romanum na nowo,
zawdzięczamy to, że dziś możemy oglądać świadectwo
wielkości starożytnego Rzymu.
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4. Fontanna di Trevi
Rzym to nie tylko starożytne zabytki. Znajdziemy tu również
ślady baroku, czego przykładem jest chyba najpiękniejsza
fontanna na świecie – di Trevi. Nawet ten, kto nigdy nie
odwiedził Rzymu musiał o niej słyszeć. Ogromne wrażenie
robi wielkość fontanny, biel wapiennych skał, bogactwo
symboliki oraz centralna postać fontanny – Okeanos, bóg
z mitologii greckiej, który pędzi na rydwanie z muszli, ciągniętym przez morskie konie. W takich miejscach robienie
zdjęć powinno być zabronione! Nie mówię tego ze względu na japońskich turystów, którzy podobnie jak w Luwrze,
nie pozwolili mi w pełni nacieszyć się tym miejscem. Po prostu nawet najlepszy aparat nie uchwyci przytłaczającej wielkości i onieśmielenia, gdy znajdujemy się przy fontannie.
Jeśli ktoś chciałby zrobić ładne zdjęcia, musi przyjść tutaj
przed ósmą rano. Popularność fontanny di Trevi przekłada
się na jej… zarobki. Każdego dnia turyści wrzucają do wody
kilka tysięcy euro, co daje w skali roku ponad milion euro.

5. Campo di Fiori
Jeden z najbardziej znanych zakątków Rzymu. Barwny plac
z targowiskiem, kawiarniami i restauracjami dookoła oraz
pomnikiem Giordano Bruno, wielkiego filozofa, myśliciela
i astronoma, który został spalony żywcem w 1600 roku za
herezję, czyli głoszenie, że to Ziemia krąży wokół Słońca,
a nie na odwrót. Tragiczny los Giordano Bruno upamiętnił
Czesław Miłosz w wierszu „Campo di Fiori”, w którym wysnuł analogię między egzekucją tego myśliciela a wydarzeniami w warszawskim getcie w czasie wojny.

Włoska tradycja po nowemu
Skoro dotarliśmy w naszym zwiedzaniu Rzymu do Campo di Fiori
czas zatrzymać się tu na dłużej. Tutejsze kawiarnie, tawerny, trattorie, restauracje to w większości rodzinne biznesy. Do niektórych
z nich przyciąga ekscytująca historia, jak w przypadku La Locanda
della Vaca (Pod Krową). Tawerna należała w XV wieku do Vannozzy
Cattanei, kochanki Rodrigo Borgii, późniejszego papieża Aleksandra VI. To właśnie tutaj urodziła się czwórka ich dzieci. Nad wejściem do budynku do dzisiaj przetrwał herb rodowy Borgiów.
Wiele restauracji nadaje tradycyjnym potrawom nowoczesną formę. W Cipasso Bistrot, kilka minut od Campo di Fiori, jedzenie zamieniane jest w dzieła sztuki. Możecie tu trafić na ravioli z pachnącą
ricottą, ośmiornicę z pudrem z czarnej oliwki, filet z umbriny w pieczonym sezamie z delikatnym kremem z porów. Ale nie przywiązujcie się do tych nazw, bo w restauracji nie ma stałego menu – szef
kuchni codziennie proponuje inne wariacje na temat tradycyjnych
włoskich potraw.
Włoska kuchnia i zwyczaje kulinarne działają na zmysły tak intensywnie, że w Rzymie popularne są wycieczki kulinarne, a ich stałym
elementem jest smakowanie pizzy bianca. Mało znana w Polsce,
za to uwielbiana w Rzymie, pizza bianca podawana jest bez sosu,
a najpopularniejszym dodatkiem do niej jest mortadela.
W Rzymie można zjeść drogo i można zjeść tanio, i… z dodatkiem
szczęścia, jakie się nam kiedyś trafiło, gdy przyszłam na Campo di
Fiori z włoskimi przyjaciółmi. Mieliśmy tak samo puste żołądki, jak
i portfele do czasu, gdy zatrzymałam się na chwilę, by zawiązać
sznurówkę i znalazłam na ulicy 50 euro. Włoscy znajomi zabrali nas
do maleńkiej, lokalnej restauracji przy samym placu, gdzie za 6 euro
od osoby dostaliśmy wino oraz przystawki w postaci szwedzkiego
stołu, pełnego włoskich przysmaków. Zmysłowe jedzenie, głośne
rozmowy i koncert na placu, w czasie którego zespół w cieniu pomnika Giordano Bruno grał akurat legendarny utwór Pink Floydów
„Brick in the wall” jest kwintesencja włoskiego smakowania życia.

Włoskie specjały, czyli
Sambuca Molinari
Nie można wyjechać z Włoch bez spróbowania likieru Sambuca Molinari. To najwyższej jakości likier
anyżkowo-owocowo-ziołowy, którego sława obiegła już cały świat. Produkowany jest od 1945 roku
niezmiennie według tej samej receptury opracowanej przez Angelo Molinariego. Doskonała kompozycja kwiatów czarnego bzu, anyżu gwiaździstego,
kopru włoskiego i lukrecji zamknięta została w tradycyjnej przezroczystej butelce oklejonej białą etykietą.
Likier charakteryzuje się subtelnym słodkawym smakiem, przeplatanym wyraźnymi nutami anyżu, przez
co bardzo często wykorzystywany jest jako składnik
ciekawych koktajli i drinków. Włosi piją Sambuca
Molinari na zakończenie rodzinnego obiadu albo
w barze z przyjaciółmi.
Jest to propozycja na każdą wizytę w Rzymie, o każdej porze roku, ale napój jest mocno rozgrzewający,
dlatego szczególnie polecam go tym, którzy odwiedzają miasto zimą. W styczniu i lutym wciąż w ciągu
dnia można chodzić z krótkim rękawem, ale nocą
temperatura spada, warto więc mieć w zanadrzu dobry patent na rozgrzanie. Dlatego Sambuca Molinari
wolę smakować, gdy jest chłodniej, bo wakacyjne
temperatury w południowej części Italii, pozwalają
mi tylko na picie cydru, wina oraz zajadanie gallato
co dwie godziny.
Klaudia Oleksińska
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Campo di Fiori
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Pircher Grappa Superiore Original
0,5L 38%
Grappa jest jednym z najbardziej popularnych alkoholi we Włoszech,
ze względu na produkcję aż 40 mln butelek rocznie.
Pircher Grappa Superiore Original wytłaczany jest z winogron, w których skład wchodzą ich skórki, łodygi, nasiona i miąższ, pozostałe po
procesie produkcji wina poddaje się fermentacji. Następuje ona bez
dodatku wody, po zakończeniu fermentacji najlepsi procedencji grappy usuwają łodygi i nasiona. Główną zaletą tego alkoholu są właściwości, które przyśpieszają trawienie ciężkich posiłków.
Smak i zapach: wytrawny, ostry.

Pircher Limoncello 0,5L 30%
Oficjalna historia limoncello rozpoczyna się w XIX wieku, ale z pewnością
istniał on już dużo wcześniej. We Włoszech jest on symbolem Bożego
Narodzenia.
Nazwa limoncello jest zarezerwowana jedynie dla likierów, które zostały sporządzone z cytryn pochodzących z Półwyspu Sorrentyńskiego –
ze względu na wulkaniczne gleby na których rosną.
Pircher Limoncello Premium to likier cytrynowy opracowany na podstawie tradycyjnej receptury, przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez
właścicieli firmy Pircher. Został on wykonany z czystego soku owocowego
i wybranych składników w celu stworzenia delikatnie aromatycznego, klasycznego likieru limoncello z wyciągu z cytryny.
Smak i zapach: słodki, cytrynowy.
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„Ars distillandi aurum potabile" – "sztuka destylowania
pitnego złota ” - tym mianem określano w Średniowieczu szczególnie udane destylaty.
W swojej długiej, sięgającej początków XIII wieku tradycji, wywodząca swe korzenie z działalności klasztornej
destylarnia Pircher pozostała wierna temu powiedzeniu.

Pircher Bombardino 0,7L 17%
Bombardino to włoski napój alkoholowy, który jest
najbardziej popularny wśród narciarzy szusujących w
Alpach. Pircher Bombardino to likier jajeczny z whisky
i rumem.
Nasza propozycja podania: Podgrzać Bombardino i podać w szklance, udekorować dużą porcją bitej śmietany.
Smak i zapach: słodki, kremowy.
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Co popijać w Como?

Włochom, a wcześniej Rzymianom było na ogół
gorąco. Sorry, taki mają klimat. Więc latem szukali
oddechu na północy. I tak jest do dzisiaj!

Piemontczycy, Lombardczycy i mieszkańcy Trydentu – Górnej Adygi licytują się, które podalpejskie jezioro piękniejsze – Maggiore, Lugano, Como, czy może Garda? Spór nie do rozstrzygnięcia! Każde olbrzymie, każde głębokie, wokół każdego przepiękne góry, nad każdym pracowicie pielęgnowana subtropikalna roślinność. Już
w Alpach, a jeszcze pod palmami... Nad każdym piękne rezydencje, malownicze wioski i miasteczka. W każdym
wędkarskie preteksty, a i stateczkiem popływać można. W pobliżu przebogate sady owocowe, winnice i najlepsze sery i nabiał w Europie. Nie wiem jak Państwo, ale ja wybieram Jezioro Como, a nad nim mieścinkę Bellagio.
Z powodów oczywistych... niech wytłumaczeniem będzie drugi człon podpisu autora tych kilku słów ;) Przytoczę
powody cztery.

1. Po pierwsze, od co najmniej 40 lat mam słabość do 2. Powód drugi, to limoncello tegoż Pirchera. Likier

ów jest obecnie najpopularniejszym słodkim trunkiem
w całych Włoszech. Produkują go absolutnie
wszyscy liczący się na likierowym rynku. Od Sycylii
po Alpy. Dobrze jednak, by cytryny pochodziły
właśnie z Sycylii, z Półwyspu Sorrentyńskiego,
lub z Capri. Skórki (czasem z odrobiną miąższu)
pozbawione białej „podszewki”, lekko rozgniecione,
maceruje się w spirytusie rektyfikowanym lub
w grappie. Po mniej więcej 6-8 tygodniach słodzi się
limoncello syropem cukrowym, rozcieńcza do mocy
30 procent i po krótkiej stabilizacji trunek jest gotowy.
Nie powinien być zbyt słodki. Likier może być lekko
mętny, gdyż olejki eteryczne zawarte w skórce
w reakcji z cukrem niosą tak zwany efekt ouzo.
Limoncello pija się mocno schłodzone z maleńkiego
kieliszka. Jest to doskonały finał obfitego posiłku!
Co ciekawe, limoncello ma zaskakująco krótką
historię, popularność zdobyło w ciągu ostatnich
120 lat. Obecnie triumfuje również (i jest
produkowane!) nawet w USA i Nowej Zelandii. Ja
jednak preferuję włoski oryginał.
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gruszek odmiany williams. Skórkę mają twardą, miąższ
ziarnisty, słodycz niewielką. Ale nie masz destylatów
lepszych niż właśnie z Williamsa np. Pircher Williams!
Gruszkowicę uczciwej mocy 40 procent mógłbym
używać nawet jako wody po goleniu, gdyby doktorzy
zabronili mi jej stosować doustnie. Nad Como sady
mają obfite, a tradycje gorzelnicze zacne. Jednak
w firmie Pircher nie ograniczają się tylko do destylacji
gruszkowego zacieru. Część produkcji oferują z gruszką
w butelce. Całą! Gdy pierwszy raz zobaczyłem takie
cudo, byłem nieco skonsternowany, no bo przecież
szyjka butelki wąziutka. Dokładne badania naprowadziły
mnie na ślad manipulacji przy denku butelki. No bo
jakże na przemysłową skalę gruszkowicę z gruszką
we flaszy produkować? Choć przecież szanujący się
sadownik co roku kilkanaście butelek przygotowuje
w sposób tradycyjny. Nakłada się po prostu szklane
naczynie na gruszkowego niemowlaka i owoc rośnie
wewnątrz butelki niczym w szklarni! Cudowny to trunek,
towarzyski i rozweselający. Jest też doskonały przed
oraz po posiłku. Najlepiej smakuje schłodzony lub
nalany do zamrożonego wcześniej kieliszka. Niektórzy
pijają gruszkowicę na lodzie, rozumiem, ale nie stosuję.
Przyznam się, że w swej miłości do Williamsa jestem też
praktyczny. Gdy butelkę opróżnię, zalewam gruszkę
ponownie zwykłą wódką i cieszę się nawet takim
delikatnym erzacem. No cóż, jeżeli Pircher coś tak
fascynującego tworzy właśnie w Como (całkiem spore
miasto!), jak mógłbym okolic jeziora nie pokochać?
A zapewniam, że gruszkowica pita na tarasie Hotelu
Du Lac w Bellagio przenosi konesera do raju.
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3. Trzecim powodem mej słabości do procentowych

produktów firmy Pircher jest ich grappa. Winogronowa
wypalanka. Zwykle pozostałości po winobraniu
poddaje się krótkiej fermentacji i zacier destyluje. Jest
to więc coś w rodzaju winogronowego bimberku. Nie
wszystkim smakuje, bo fachowy proces ma pozostawić
charakterystyczny posmak użytych owoców. Grappy
mają nieskończoną ilość odmian, prawktycznie każdy
szczep winogron daje inną linię smakową. Często
też gotowy destylat wzbogaca się mieszanką ziół.
Grappa Pirchera nie ma specyfikacji użytych owoców,
więc prawdopodobnie jest robiona z mieszanki
wieloszczepowej. Aromat ma mocny, a smak konkretny.
Włosi używają grappy jako sąsiada kawy po posiłku.
Ja lubię od grappy obiad zaczynać, jej zdecydowany
posmak wzbudza uczucie głodu!

4.

I wreszcie po czwarte, od dzieciństwa wzruszają mnie
jajeczne adwokaty. Robiło się je u mnie w domu w okolicach
Bożego Narodzenia. Advocat holenderski stosuję jako
uzupełnienie deserów lodowych. A czasami mieszam kieliszek
ajerkoniaku ze szklanką mleka... raczej przed południem,
w porze pierwszej kawy. Dlatego byłem przeszczęśliwy, gdy
przed ponad 20 laty w Alpach włoskich i Dolomitach narciarze
i snowbordziści oszaleli na punkcie bombardino! Porcję likieru
jajecznego miesza się z podgrzanym mlekiem lub kawą
i uzupełnia jeden do jednego solidną porcją bitej śmietany.
Smaczne toto nieprzywoicie i przy okazji rozgrzewa. Moc taka
mieszanka ma nie większą niż grzane piwo, gdyż oryginalny
produkt Pirchera (a jakże!) ma 17 procent, a połączony z innymi
składnikami, w dodatku na ciepło, sporo mocy traci. A poza
tym cieszy mnie sama nazwa, ma w sobie coś prowokująco
zabawnego i w takiej formie smakuje mi bardziej niż ajerkoniaki
na bazie brandy lub jarzębiaku.

Może to dziwne, ale inne szlachetne zajęcia popularne nad
Como mnie jakoś nie kręcą. Nie jeżdżę na przykład na rowerze szosowym. A kolarstwo jest namietnoscią ludności okolicznej. Nie pływam na desce z żaglem ani z wiosłem (co ostatnio
szczególnie modne się zrobiło), miejscowi mówią, że szkoda,
bo wiatry dobre, a fala mizerna. Nie wędkuję, znam lepsze powody, by wychodzić z domu. Nawet w Como nie pływam, bo
o czystości tych wód nie jestem przekonany, od lat toczą się
tu batalie o rozbudowę oczyszczalni ścieków. Gdy nawet chcę
się zamoczyć, wystarcza mi basen pięciogwiazdkowego hotelu Villa Serbelloni w Bellagio. Nie nurkuję w jeziorze, nie jestem
też uzależniony od turystyki górskiej. Po prostu pod górę nie lubię! W dodatku nie jeżdżę na nartach, choć atmosferę barów
w stacjach narciarskich umiem docenić. Ja się nawet nie opalam! I dlatego ciasne, zacienione uliczki miasteczek nad Como
uwielbiam. Ja nawet nie mówię po włosku! W restauracji, czy
w sklepie delikatesowym się dogadam, ale Petrarca i Dante
Alighieri są dla mnie mocą tajemną, nie rozumiem też (ale się
domyślam), o czym śpiewają w operze. No cóż... George
Clooney ma podobnie, a mimo to właśnie nad Como mieszka.
Przemysław Oberżyświat Osuchowski
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Apsinthion Cannabis
0,5L 55%
Barwa

Intensywnie zielona, oleista

Zapach

Bardzo wyraźne zioła, lukrecja, prawie jałowiec

Smak

Nieco ostry z tyłu języka, ale także lekko słodki

Finish

Na początku dość krótki, po chwili zmienia się
w duży, pełny finish

Aftertaste

Kojący, łagodny

Apsinthion Tabacco
0,5L 55%
Barwa
Zapach

Gorzki, karczochy, delkatnie miętowy, mieszane
zioła

Smak

Gorzki i słodki, cukrowy, trochę owocowy,
przjemny w ustach

Finish

Średni, dobry

Aftertaste
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Karmelowa, delikatnie oleista

Bardzo miły

Apsinthion De Luxe
0,5L 55%
Barwa
Zapach

Zielona, akwamaryna, po rozcieńczeniu mętna,
mleczna zieleń
Anyż, lukrecja, cukierki

Smak

Pikantny, bardzo lukrecjowy, mało słodki

Finish

Średni

Aftertaste

Średni do długiego, dominuje anyż

Apsinthion Grand De Luxe
0,5L 68%
Barwa

Intensywnie zielona

Zapach

Nuty mięty, mentolu
Pikantny, wytrawny, lukrecja

Finish

Krótki

Aftertaste

Gorzki

GRUDZIEŃ 2021

Smak

39

Szwajcaria absyntem
płynąca – historia powstania
„Zielonej Wróżki”
Absynt działał mi na wyobraźnię już od nastoletnich lat.
To dlatego, że od zawsze chciałam zostać artystką, a ten
gorzki w smaku, wysokoprocentowy alkohol, przez wiele
lat fascynował francuską bohemę, a także poetów, aktorów
i malarzy na całym świecie. Wydawało mi się, że wypicie
absyntu zapewni mi dostęp do sekretów twórców,
którzy inspirują mnie od wielu lat.
„Zielona Wróżka” – alkohol czy
narkotyk?
Absynt ze względu na swój naturalny, zielony kolor,
a także ze względu na jego właściwości psychoaktywne, znany jest pod nazwą Zielona Wróżka (fr. Fée
Verte, ang. Green Fairy). Pierwsza receptura powstała
w XVIII wieku w Val de Travers w obecnym szwajcarskim
kantonie Neuchâtel. Co ciekawe na początku używano
go wyłącznie w celach leczniczych i przeciwbólowych.
Alkohol rozpowszechniła paryska bohema na przełomie
XIX i XX wieku.
To właśnie francuskie środowiska artystyczne stworzyły
legendę napoju, która jest wciąż obecna w naszej kulturze. Niestety u szczytu swojej popularności, czyli w początkach XX wieku zaczęły krążyć różne plotki o szkodliwym oddziaływaniu alkoholi wysokoprocentowych,
a zwłaszcza absyntu. Łączono go z licznymi zbrodniami,
a w szczególności z morderstwami, popełnianymi pod
wpływem trunku. Wszystko za sprawą jednego ze składników „Zielonej Wróżki” – piołunu, który był uznawany
za roślinę halucynogenną. Tak naprawdę w końcu XIX
wieku dramatycznie spadły zbiory winogron, co spowodowało wzrost cen wina i zrównanie ich z ceną likierów.
Właśnie dlatego coraz więcej ludzi zaczęło kupować absynt. Napój nie tylko był tańszy niż wino, lecz także kojarzył się tajemniczym trunkiem artystów i pisarzy. Właśnie dlatego producenci wina rozpuszczali plotki, aby
zmniejszyć zainteresowanie tym alkoholem. Ich pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę, bo stopniowo kraje
Europy, a potem także Stany Zjednoczone, zakazywały
40

produkcji i sprzedaży absyntu, aż do 1915 niemal
całkowicie zniknął z rynku.
Żadne dowody nie wskazują na to, by zielony trunek
był w większym stopniu niebezpieczny, czy bardziej
psychoaktywny, niż inne alkohole, dlatego pod koniec XX wieku wznowiono jego produkcję, najpierw
w Czechach. W swojej ojczystej Szwajcarii absynt
został zalegalizowany dopiero 1 marca 2005 roku,
a później zniesiono prohibicję w krajach Unii Europejskiej. Obecnie produkcja i sprzedaż jest dostępna prawie w każdym kraju, w którym alkohol jest
legalny. Wyjątkiem pozostają Stany Zjednoczone,
ale nawet tutaj mimo zakazu wciąż funkcjonują małe
destylarnie.
Absynt wrócił do łask i do sklepów po prawie stuletniej banicji. Można go dziś kupić od polskiego
producenta Mundivie. Apsinthion De Luxe jest oryginalnym polskim absyntem, wytwarzanym według
szwajcarskiej receptury. O wyjątkowości trunku
decydują kompozycja ziół i przypraw (piołun i anyż,
wzbogacone m.in.. miętą i kolendrą), najwyższej
jakości polski spirytus i krystalicznie czysta woda.
Apsinthion został wielokrotnie doceniony na międzynarodowych konkursach, m.in. International
Taste & Quality Instutue w Brukseli czy International
Wine & Spirit Competition w Londynie, gdzie zdobył w 2008 roku srebrny medal i tytuł Best in Class.
Absynt od Mundivie występuje też w wersji aromatyzowanej liśćmi tytoniu (Apsinthion Tobacco) i konopi
(Apsinthion Cannabis).

Od leku do alkoholu, czyli krótka
historia powstania absyntu
Pierwsze dowody powstania napoju, który zawiera piołun, anyż i fenkuł (koper włoski) pochodzą z końca XVIII wieku. Najprawdopodobniej twórcą absyntu jest francuski lekarz Pierre Ordinaire, który
wytworzył go około 1792 roku w Couvet w Szwajcarii. Recepturę
odkupił od niego Francuz major Daniel-Henri Dubied i wraz ze
swoim synem Marcelinem i szwagrem Henrym-Louisem Pernodem
założył w roku 1797 w Couvet Dubied Père et Fils, pierwszą przemysłową destylarnię absyntu na świecie. Już w 1805 roku w Pontarlier we Francji, założono drugą wytwórnię – Maison Pernod Fils.
Popularność absyntu zaczęła wzrastać od lat 40. XIX wieku, gdyż
armia francuska w Algierii stosowała go jako środek przeciwgorączkowy. Żołnierze, którzy wracali do domów, rozpropagowali
trunek. Absynt był szczególnie znany w kręgach paryskiej burżuazji
i bohemy artystycznej – z tego powodu stał się w pewnym sensie
napojem luksusowym.
Od 1875 do 1913 roku spożycie nalewki piołunowej na jednego
mieszkańca wzrosło we Francji piętnastokrotnie. Moda na trunek
rozprzestrzeniła się po całej Europie, zdobywając popularność
zwłaszcza na czeskich terenach monarchii austro-węgierskiej,
dokąd przywieziony został przez lokalnych artystów. Popijanie
zielonego napoju stało się popularne we Francji do tego stopnia,
że w lepszych dzielnicach Paryża okres popołudnia między piątą
a siódmą wieczorem nazywano „zieloną godziną”.

Natchnienie i zguba paryskiej
bohemy – Vincent Van Gogh
i mroczne strony „Zielonej Wróżki”
Wszyscy artyści na przełomie XIX i XX wieku pili absynt, pisali
o nim albo uwiecznili go na obrazach. Niektórzy tworzyli w stanie oszołomienia wywołanego trunkiem. Do tego zwyczaju
nawiązał choćby Woody Allen, w jednym ze swoich filmów
„O północy w Paryżu”. Główny bohater właśnie za sprawą wypitego alkoholu (w domyśle absyntu), przeniósł się w czasie
i rozmawiał z najwspanialszymi twórcami francuskiej bohemy.
Skuszeni magią „Zielonej Wróżki” nie zawsze dobrze kończyli. Mógł się o tym przekonać Vincent van Gogh, który poznał
smak absyntu dzięki znanemu malarzowi Henriemu de Toulouse-Lautrecowi. Vincent Van Gogh zaczął nadużywać absyntu
podczas pobytu na południu Francji. Wtedy zresztą powstały
jego najwspanialsze płótna.
Malarz urządzał absyntowe przyjęcia razem ze swym przyjacielem, Paulem Gauguinem, z którym prowadzili wspólną
pracownię malarską. Niestety, 23 grudnia 1888 roku, podczas
jednego ze spotkań Van Gogh wpadł w szał, rzucił w przyjaciela kieliszkiem absyntu i groził mu brzytwą. Ta słynna historia
została zresztą opisana w lokalnej gazecie:
Ubiegłej niedzieli o 11.30 wieczorem, Vincent Van Gogh,
malarz z Hollandii pojawił się w domu publicznym
numer 1, poprosił kobietę o imieniu Rachel i wręczył
jej… swoje ucho, mówiąc: Proszę pilnuj tego troskliwie.
Po tym zniknął. Policja poinformowana o tym zdarzeniu,
którego bohaterem mógł być tylko jakiś biedny szaleniec,
pojawiła się u niego w poniedziałek rano i znaleziono go
niemal bez znaku życia w swoim łóżku. Nieszczęśnik ten
został bezzwłocznie przyjęty do szpitala.
Oczywiście chciałabym po wypiciu „Zielonej Wróżki” stać się
polskim Van Goghiem, ale zbyt lubię swoje uszy. Może na
moim weselu obok czerwonego wina postawię także butelkę
Apsinthionu Grand de Luxe. Kto wie? Może wtedy stanie się
bardziej znane niż to w Bronowicach.
Klaudia Oleksińska
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Geniusz amsterdamskiego
geneveru
Absolutna większość obieżyświatów
kojarzy Amsterdam z sympatycznym
zielem, które z lekka otumania,
a w nadmiarze przyprawia
o głupawkę. Jednak ja do
Amsterdamu pielgrzymuję z zupełnie
innego powodu. Nie ciągną mnie
tam wcale malownicze kanały,
ani kobiety w aureoli czerwonej
poświaty. Nie wabi wcale Rembrant,
Van Gogh, ani smaczne skądinąd
sery. Nawet sławne tulipany
w nieskończonej palecie odmian
mnie tam nie uwodzą! W dodatku do
używania roweru nie jest łatwo mnie
namówić. Amsterdam to dla mnie
przede wszystkim stolica geneveru,
czyli protoplasty ginu. Jestem
dozgonnym wyznawcą wyższości
jałowcówki!
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W czasach, gdy Polacy borykali się z powstaniami
kozackimi i szwedzkimi najazdami, a pijali prostą
okowitę, miody sycone lub węgrzyna, w XVII wieku
Holendrzy zajmowali się mnożeniem kapitału. Wojny też prowadzili. Na ogół zwycięskie. Ale głównie
budowali swój dobrobyt handlem i zamorskimi
podróżami. W złotym wieku Holandii Amsterdam
był połączeniem dawnej Republiki Weneckiej
i współczesnego nam Nowego Jorku. Hegemonię
ekonomiczną w Europie zapewniał Amsterdamczykom import głównie przypraw z dalekich krain.
Tam gdzie dziś Indie, Cejlon, Indonezja, Malezja,
Karaiby, kupowali egzotyczne zioła, suszone owoce,
korę, korzenie, a czasem inne luksusowe produkty.
Mieli jednak jeden wielki problem. Podróże żaglowcami trwały długo i marnie odżywiani marynarze chorowali na szkorbut. Awitaminoza psuła żeglarzom
nie tylko zęby, psuła też humor i osłabiała morale.
Zlecenie na wyprodukowanie stosownego lekarstwa
otrzymał sławny doktor Sylvius z Lejdy. Pracowicie
eksperymentował łącząc destylowany alkohol i naturalne przyprawy z jałowcem na czele.
Holendrzy już sto lat wcześnie dodawali jałowiec
do piwa, wina i prymitywnych destylatów. Czynili
tak z powodów czysto wrażeniowych. Technologia
produkcji alkoholi była wówczas niezbyt staranna
i napitki rozweselające były prawdę mówiąc podłe.
A jałowiec – jego czarne, drobne owoce – sprytnie
oszukiwał podniebienia. Doświadczenia Sylviusa
przede wszystkim zaowocowały lepszym spirytusem
zbożowym. Maceracja w nim jałowca przyniosła
trunek, który wprawdzie awitaminozy nie eliminował, ale gęby moczymord dezynfekował, a i dowcip
marynarzy wyostrzał! I tak powstał gin! Zrobił zawrotną karierę i cieszy nas do dzisiaj. Nazwa „genever”
pochodzi od łacińskiej nazwy jałowca, czyli „jupiterusa”. Choć niektórzy (nieoczytani) nazywali go też
wódką genewską, mylnie interpretując holenderską
nazwę. Wkrótce potem angielscy wielbiciele geneveru importowanego z Niderlandów zangielszczyli
oraz skrócili nazwę i mamy... gin.
Warto w tym miejscu dodać, że sławne giny z Plymouth i z Londynu swoje walory zawdzięczają całej
gamie egzotycznych przypraw, z których jałowiec
jest tylko niewielką częścią. Holenderscy natomiast
producenci geneveru do dzisiaj opierają się głównie
fot. Przemysław Oberżyświat Osuchowski
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na owocach jałowca. W dodatku tonicu do szczęścia wcale
nie potrzebują. Są wierni recepturom sprzed wieków. Nawet butelczyny zachowali archaiczne, do dzisiaj genever
sprzedawany jest w tradycyjnych kamionkowych flaszkach.
Klasyczny genever jest najczęściej bezbarwny. Jeżeli się go
starzy w dębowych beczkach, nabiera koloru słomkowego.
Jest i aromatem i smakiem „ostrzejszy” niż gin. W Amsterdamie i okolicach nie czyni się go podstawą longdrinków.
Polacy ten obyczaj rozumieją i również kultywują. Moc
35-45 procent czyni genever pozycją w naszym barku solidną. Mają też Holendrzy zasadę, iż kieliszek geneveru
(kieliszek może być wcześniej zamrożony) napełniają z tzw.
meniskiem wypukłym, co utrudnia jego opróżnianie, jeżeli delikwentowi ręce się trzęsą. Czasami stawiają kieliszek
obok szklanicy piwa. Lub kieliszek z geneverem w kuflu topią. Wszelkie konotacje żeglarskie lub podwodne są oczywiste.
Rzecz jasna genever – który wraca obecnie do łask, choć nie
ma to nic wspólnego z brexitem – jest produkowany i pijany
nie tylko w Amsterdamie. Robią g w całej Holandii, również
w Belgii, francuskiej Flandrii i Pikardii, a nawet w północnych Niemczech. Jednak Amsterdam to matecznik!

Urbanistyka Amsterdamu – kanały i ulice w kształcie kolejnych symetrycznych podków – powoduje, że łatwo stracić
tam orientację. Idzie się prosto i po pewnym czasie dochodzi do miejsca, w którym było się 30 minut temu. Dlatego
trzymam się... wody. Niezależnie od pory roku lubię zanurzyć się w jacuzzi na pokładzie niewielkiej łodzi i z kieliszkiem geneveru pływam sobie po Amsterdamskich kanałach.
Ciepła woda koi ciało. Zimny genever magicznie równoważy ciała wnętrze. I wypijam toast za Rembrandta, gdy mijam
jego dom. Macham radośnie do tych, którzy buszują wśród
cebulek lub kwiecia tulipanów na sławnym tulipanowym targu. Łyk geneveru poświęcam też amsterdamskim cyklistom
oraz młodzieży upalonej trawką. Gdyby kanały amsterdamskie zamarzały (od kilku lat są zimą wolne od lodu) nawet
łyżwiarzy bym pozdrowił. Pozdrawiam za to z łódki panie
przesiadujące w oknach pod czerwonymi latarniami. A gdy
po zejściu z łodzi gapię się na rembrandtowską Nocną Straż,
zawsze się zastanawiam, czy tam w tej ciemności nie ma
gdzie ukrytej butelki geneveru. Może był na fragmentach,
które z dzieła odcięto? Mówię wam, nie ma nic lepszego
nad miarkę uczciwej jałowcówki!

Przemysław Oberżyświat Osuchowski
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„We at Toorank International Spirits are proud
to see Mundivie has grown in the last 25 years
to a solid household name in the Polish spirits
industry. We congratulate the entire Mundivie
team with this great anniversary.”
On behalf of the entire The Toorank
International Spirits team Netherlands
Natal da Graça, CEO

52

GRUDZIEŃ 2021

53

54

GRUDZIEŃ 2021

55

SPATEA i opis- ZDJĘCIE Z LEŻAKOWNI - grafika w stylistyce jesiennej, ze
szklaneczką Spa Tea.

SPATEA i opis- ZDJĘCIE Z LEŻAKOWNI - grafika w stylistyce jesiennej, ze szklaneczką Spa Tea
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Casa Hamaca Caram’bola
to idealne połączenie rumu Ron del
Caraibe Casa Hamaca i aromatu
egzowycznych owoców karamboli.
Połączenie obu tych składników
tworzy trunek o wyjątkowm smaku
i aromacie. Doskonały z kostkami
lodu lub jako składnik drinków.

Casa Hamaca Batido de Mango
to idealne połączenie rumu Ron
del Caraibe Casa Hamaca,
pulpy uzyskiwanej z soczstych
owoców mango i soku z owoców
tropikalnych. Połączenie obu
tych składników tworzy trunek
o wyjątkowm smaku i aromacie.
Doskonały z kostkami lodu lub jako
składnik drinków.
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Casa Hamaca Melocotón
to idealne połączenie rumu
Ron del Caraibe Casa
Hamaca i soczystych owocówbrzoskwini. Połączenie
obu tych składników tworzy
trunek o wyjątkowm smaku
i aromacie. Doskonały z kostkami lodu lub jako składnik
drinków.
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MelRosa Tinktura Różana
0,5L 37,5%
Wódka smakowa, która swój wyszukany profil
zawdzięcza niezwykłej kompozycji naturalnego
miodu, maceratów z owoców i przypraw
korzennych.
Aromat trunku wzbogacają nalewy na płatki
różane, owoc tarniny, a także imbir i skórki
pomarańczy.
Harmonia smaku i świetnie zbilansowany zapach
jest wynikiem maceracji i zestawienia wyłącznie
najwyższej jakości, naturalnych komponentów.
Ten szlachetny trunek polecany jest na szczególne
okazje. Ze względu na obecność naturalnych
składników, może pojawić się osad.
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Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych
Turystyka kulturowa, w tym eno- i biroturystyka, skoncentrowana jest na promocji regionów i lokalnych alkoholi. Odwiedzający te regiony mogą zdobyć cenne wiadomości o historii trunku,
metodach podawania go, a także trafić na degustację lub warsztaty.
Firma Mundivie S.A., z myślą o turystach – koneserach luksusowych alkoholi i miłośnika c h regionalnych trunków – stworzyła Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych (Krakow’s Home of
Craft Spirits). Mundivie stworzyła takie miejsce, w którym można zdobyć najważniej sze informacje o alkoholach szlachetnych i o tym, jak je serwować – z zachowaniem odpowiednich
metod, jak temperatura, sposób podania czy odpowiednie szkło.
Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych to gwarancja zdobycia umiejętności przygotowania
alkoholi. Prowadzone w tym miejscu warsztaty, polegają na przygotowaniu własnych kompozycji smakowych pod okiem specjalisty. Można tu posmakować wykwintnych trunków produkowanych na bazie oryginalnych receptur, ale także napić się wyśmienitej kawy oraz herbaty
z regionu Assam. Urządzone ze smakiem klimatyczne wnętrze sprzyja miłym rozmowom.
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Szkockie historie
Fiordy wcinające się głęboko w ląd, odludne
bezdroża, dzikie wrzosowiska, po których hula
wiatr, dziesiątki zamczysk. Tak, Szkocja daje
wyobraźni szerokie pole do popisu. Tu historia
przeplata się z mitem, a codzienne życie bywa
zabarwione wytworami fantazji. Zwłaszcza,
gdy krew rozgrzeje kolejna szklaneczka
prawdziwej szkockiej whisky
Dajmy jednak spokój potworowi z Loch Ness, olbrzymom i innym mitycznym
mieszkańcom tej krainy, zrodzonym z ludzkiego lęku przed potęgami natury.
Materiału do najlepszych opowieści dostarczali zawsze ludzie z krwi i kości,
i targające nimi żądze. Czy Szekspir napisałby swego „Makbeta”, gdyby nie urzekła
go opowieść o tym królu, który rzeczywiście władał Szkocją w początkach drugiego
tysiąclecia, usunąwszy uprzednio swego poprzednika, króla Duncana I? Pokryte
starym lasem wzgórze Knock of Alves, na którym Makbet miał brzemienne w skutki
spotkanie z trzema czarownicami, znajduje się dwa kilometry od Elgin w hrabstwie
Moray. A stąd już tylko kilkanaście minut do miasteczka Forres…

Czarownice z Forres
Forres to niewielkie, spokojne miasto na północy hrabstwa. Być może byłoby takim
również w przeszłości, gdyby nie „Ustawa o czarach”, uchwalona przez parlament
Szkocji w 1563 roku. Sprawiła ona, że miasto stało się areną niejednej kaźni. Akuszerki, zielarki, znachorki były, owszem, poszukiwane i cenione, ale jeśli tylko którejś
powinęła się noga… W tamtych czasach niewiele było trzeba, aby oskarżyć kogoś
o czary. Ciemnota i przesądy, a z drugiej strony religijna gorliwość motłochu zaprowadziły na stos około półtora tysiąca kobiet.
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W Forres „próba czarownic” wyglądała szczególnie okrutnie. W tym celu prowadzono nieszczęsną kobietę na szczyt górującego nad miastem wzgórza Cluny Hill, gdzie
czekała już drewniana beczka, której wnętrze zostało uprzednio nabite długimi
stalowymi szpikulcami. Ofiarę w niej zamykano, a beczkę przewracano i spychano
po stromiźnie wzgórza, pozwalając jej się swobodnie stoczyć. Dopiero w miejscu,
gdzie się zatrzymała, okładano ją chrustem i podpalano, kończąc kaźń. Jeden z takich stosów zapłonął w miejscu, które upamiętniono tzw. kamieniem czarownic oraz
stosowną tablicą. Miejsce to znajduje się dziś w centrum Forres, vis a vis posterunku policji. Nikt jednak nie potrafi określić, od kiedy kamień się tam znajduje. Jedna
z miejscowych legend mówi, że pojawił się, gdy tylko wygasł stos, a każdego, kto
próbował go usunąć, spotykała nagła śmierć. Ktoś nawet dla ułatwienia sobie zadania rozłupał go na trzy kawałki i każdy z nich wyniósł w inne miejsce, ale podobno
nie przeżył tygodnia, a miasteczko zostało dotknięte serią kataklizmów, więc kawałki
pośpiesznie zniesiono na dawne miejsce i połączono klamrami, a całość otoczono
murkiem. Dziś to jedna z obowiązkowych pozycji na turystycznej mapie hrabstwa.
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Za zdrowie ducha
Speyside, czyli dorzecze rzeki Spey w hrabstwie Moray ‒ wartkiej
i krystalicznie czystej ‒ to największe w Szkocji skupisko destylarni słodowej whisky. Nic więc dziwnego, że trunek ten pojawia się
w tutejszych opowieściach, ba, nawet duchy, obok cmentarzy
i zamczysk, upodobały sobie destylarnie whisky. Jednym z bardziej
znanych jest duch zamieszkujący destylarnię Glenrothes. Nie jest
to jednak duch rodowitego Szkota. A zatem czyj?
Korzenie tej historii sięgają schyłku XIX stulecia, gdy destylarnia należała do majora i ekscentryka Jamesa Granta. Wśród jego rozlicznych pasji były podróże do mało znanych rejonów Afryki. Z jednej
z takich wypraw na południe kontynentu, nękane wówczas klęską
głodu, przywiózł wycieńczonego tubylczego chłopca. Czarnoskóry chłopak, znany odtąd w Rothes jako Byeway, stał się służącym
i towarzyszem bezdzietnego majora, który zapewnił mu wykształcenie i miejsce w swoim domu, wychowując na pełnoprawnego
obywatela Zjednoczonego Królestwa. Nic więc dziwnego, że
gdy wybuchła I wojna światowa, Byeway zaciągnął się do służby,
walcząc pod brytyjskimi sztandarami, a później, po śmierci majora,
przejął kierowanie zakładem i robił to z powodzeniem do wybuchu II wojny światowej. Gdy umarł, pochowano go na cmentarzu
nieopodal destylarni, która stała się jego domem. Podobno teraz
regularnie ją odwiedza, po staremu pilnując, aby przestrzegano
receptur i doglądając leżakowania. Znawcy twierdzą, że smakowi
tutejszej whisky wychodzi to na dobre. Warto się o tym przekonać
osobiście, odwiedzając Rothes. Trzeba tylko pamiętać o tutejszym
zwyczaju, aby podczas degustacji pierwszy toast wznieść za ducha.

The Path, ścieżka nad urwiskiem
Są też w Szkocji historie, których ostatnie słowo nie zostało jeszcze
napisane.
Ta zaczyna się na przełomie lato 40. i 50. ubiegłego wieku, w portowym miasteczku Kirkcaldy w hrabstwie Fife. Dokładniej zaś na
ścieżce, biegnącej nad miastem w kierunku kopalni węgla Francis Colliery, na której często bawi się dziesięcioletni chłopiec. Po
jednej ręce ma osiedle górniczych domków, po drugiej, w dole,
portowe doki, a dalej szarobłękitny przestwór zatoki Firth of Forth.
W dokach cumują zwykle pękate statki ‒ jedne z ładowniami pełnymi korka, kalafonii oraz lnianego włókna i oleju, przywiezionych
ze świata dla tutejszych wytwórni linoleum, inne, gotowe do wyjścia w morze, załadowane belami tej poszukiwanej i modnej wykładziny podłogowej. A dookoła miasta, jak okiem sięgnąć, ciągną
się żyzne pola pszenicy i jęczmienia, o którym chłopiec wiedział
już, że będzie z niego słód do produkcji whisky.
Chłopiec nazywa się John McDougall i jest synem przedsiębiorcy,
który krótko po wojnie otworzył w miasteczku interes zbożowy, oparty o własną suszarnię ziarna. Często jeździ z ojcem po okolicznych
farmach, odkrywając nowe zakątki i ścieżki, chłonąc zapach wiatru
od morza, dymu i rozgrzanej od słońca, zaoranej ziemi. Te wrażenia
i zapachy pozostały w nim, mocno wdrukowane, już na całe praco70

wite życie. A poświęcił je destylacji whisky właśnie.
Dziś nie ma drugiej osoby, która jak on zarządzałaby
gorzelniami we wszystkich uznanych regionach gorzelniczych Szkocji. Po 60 latach w branży, już jako
światowej klasy autorytet, McDougall spróbował
uwiecznić ulotne wrażenia z dzieciństwa w postaci
żywego i soczystego bukietu swej autorskiej blended whisky. Nazwał ją The Path ‒ ścieżka. Kto wie,
może w świeżym i czystym aromacie słomkowego
trunku, jego słodkim, zbalansowanym smaku o delikatnym torfowym akcencie, zamknął wszystko, co
pamiętał o polnych kwiatach, porastających bezdroża rodzinnego Fife. Po to, aby podzielić się z innymi.
Andrzej Politowicz

„I have been involved with the Scotch whisky business
in some form since the 1940's.
It all began with my interest then later involvement
in my Father's Grain business, when I learned about
cereal crops in general, and barley in particular.
Having worked with him then trained in the Firm
Scottish Agricultural Industries, I decided that
I would like to become a whisky distiller, and I joined
the Mighty Distillers Company Ltd. as a trainee. Fast
forward 60 years having run Balvenie, Laphroaig,
Tormore, Springbank, and been General Manager of
Long John Distillers I set up my own consultancy 25
years ago. I was introduced to Mundivie in 2014, and
am privileged to have been involved since then, in
many projects including the establishing of Wild Fields
Original and Sherried Rye Whiskies. More recently
we have developed John McDougall's "The Path"
A De-Luxe Blended Scotch Whisky. I look forward to
a continuation of our relationship. Slainthe' Mhath
Mundivie."
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„As Matusalem Rom,
we are grateful you for all
the dedication and hard
work. It is an honor for us
to be with Mundivie on
this special anniversary.
Happy 25th Anniversary!”
Burak Aslam, Matusalem
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„Mundivie and Lambay Irish Whiskey Company have founded their business relationship
based on their common passion for spirits, offering crafted and premium spirits reflecting
authenticity and a sense of provenance for discerning consumers. This can only be achieved with a great combination of know-how, tradition, heritage along with innovation, entrepreneurship and always being consumer centred by identifying what the consumers are
looking for to select the best spirit offer and offer the best service to provide a great and
memorable experience to consumers.”
Lambay Irish Whiskey Company
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„Our family has been involved in
the scotch whisky industry since
the 1940s, and Hunter Laing
company Chairman Stewart H.
Laing is approaching 60 years
of continuous work in the world
of whisky. Maturing and bottling
the finest scotch whiskies takes
patience and attention to detail,
and it is with these virtues in
mind that we approach our
relationships with our distributors
around the world. We are
delighted to work with Mundivie
as our exclusive partners for the
Polish market and appreciate
what they have been doing – with
their own patience, hard work and
attention to detail, for our brands’
presence throughout the country.
We look forward to further
strengthening the partnership
over the coming years, and indeed
to introducing our own new Islay
single malt Ardnahoe, from the
ninth and newest distillery on
the famous whisky island, to the
Polish marketplace with Mundivie
in due course.”
Andrew Laing, Export Director

GRUDZIEŃ 2021
75

Ateny, Amsterdam, Kraków.
Sentymentalna historia Metaxy
Nie tak dawno miłe grono koleżanek i kolegów licealnych (V Liceum
Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego przygotowujące
się właśnie do jubileuszu 150-lecia istnienia) próbowało mnie
namówić na udział w obchodach 40-lecia matury. Liczba ta
napełnia mnie zażenowaniem, a nie dumą, więc się wymówiłem.
Gdy oni świętowali, ja pielgrzymowałem do Amsterdamu. Głównie
z powodów rodzinnych, bo mi tam latorośl oraz wnuczę osiadło.
A poza tym ja wspomnieniom szkolnym wierny jestem niebywale na
co dzień w samym Krakowie.
Otóż w czasach licealnych naszą ulubioną kawiarnią
były Zalipianki, a bywam tam również teraz, gdyż
po architektonicznym liftingu i dobudowaniu tarasu
w formie „akwarium” zrobiło się całkiem przyjemnie.
Kilka dni temu przysiadłem właśnie w Zalipiankach,
a ponieważ ani wewnątrz ani na tarasie palić nie wolno, umościłem się na dostawce przed wejściem, ni to
na Plantach, ni to na Szewskiej. Dzień był już chłodny.
Więc zamówiłem do kawy kieliszek Metaxy. Barman
mnie zaskoczył i wzruszył. Dostałem bowiem koniakowy kieliszek ze stosowną zawartością położony na
filiżance napełnionej gorącą wodą. Wzruszyłem się,
ponieważ takiego spożywania brandy nauczyłem
się w Buenos Aires! Właśnie tam (a także w barach
innych kontynentów, w których szarogęsią się emigranci z Ameryki Południowej) zobaczyłem, spróbowałem i zaakceptowałem nosem i podniebieniem
następującą kolejność zdarzeń: ogrzewamy koniakowy kieliszek wrzątkiem, do ciepłego nalewamy
miarkę brandy, a następnie przy pomocy zapałki
podpalamy opary wewnątrz kieliszka! Pojawia się na
chwilę niebieskawy ognik, który eliminuje etylowy
„nos”. Pijemy wtedy brandy mocno podkreślonego
smaku.
I właśnie Metaxa tak smakuje mi najmilej! Pojawiają
się ciekawe karmelowe, rodzynkowe nuty. Coś jest
na rzeczy, skoro producenci Metaxy twierdzą, że to
wcale brandy nie jest, choć za taką ją uważamy. Spiros Metaxa, mam nadzieję, nie przewraca się w grobie.
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Szczęście w nieszczęściu
Powstanie Metaxy zawdzięczamy... filokserze (mszycy), która pustoszyła winnice francuskie, iberyjskie,
włoskie, węgierskie od lat 60. XIX wieku. W ciągu
30 lat europejski rynek wina się załamał. Przy okazji
nie było z czego robić koniaków i brandy. A pić coś...
trzeba. To wtedy popularność na starym kontynencie
i za Atlantykiem zdobyły whisky ze Szkocji i whiskey
z Irlandii – ot szczęście w nieszczęściu. Na drugim
końcu Europy, w Atenach, młody Spiros Metaxa
kombinował w tym czasie jak się uwolnić od mało go
satysfakcjonującego rodzinnego handlu tekstyliami.
Założył więc w Pireusie (port pod Atenami) niewielką
destylarnię i zaczął destylować winogronowe zaciery, starzyć je w beczkach i mieszać w poszukiwaniu
ideału. Podniebienie miał Spiros widać wrażliwe,
bo już wtedy uzupełniał swą brandy słodkim muskatowym winem z wyspy Samos oraz ziołową miksturą, której skład jest do dzisiaj tajemnicą firmy. Tak
w każdym razie chce firmowa legenda. Początkujący
gorzelnik skromny nie był. Swój trunek wlał do szpanerskich butelek i klientów szukał nie tylko w Grecji.

Był rok 1888. W szybkim też tempie uzupełnił na etykietach swe nazwisko dziesiątkami medali, które rzekomo za trunek zdobył. Oraz obsypał gwiazdkami,
które już w tamtych czasach oznaczały na ogół wiek
trunku. Tak „podrasowany” specjał się przyjął!
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Korzenie i innowacje
Tyle historia. Biznesowo potoczyło się też ciekawie. Spadkobiercy Spirosa Metaxy przed półwieczem sprzedali markę – produkcja odbywa się nadal w Pireusie – francuskiemu koncernowi Rémy
Cointreau. W 1990 roku oddział Metaxy w Zevenaar, w Holandii,
został sprzedany ponownie, aby w końcu nowy właściciel utworzył
zakład produkcyjny w Jasienicy. I tu w zakładzie produkcyjnym oraz
budynku leżakowni starzone są alkohole: Miodula, Apsinthion,
whisky, śliwowica i wiele innych, w beczkach z dębu polskiego,
francuskiego oraz amerykańskiego.
Oczywiście nie pijemy już trunku identycznego z pierwotnym.
Zmieniają się gusty, zmieniają się trendy, zmieniają się wreszcie
spece odpowiedzialni za ostateczny efekt w kieliszku. Obecnie
zestawianiem trunku zajmuje się Constantinos Raptis. Osobiście
mam wrażenie, iż Metaxa przed laty była winiakiem o lekko kwaskowym śladzie. Od mniej więcej 3 dekad w najpopularniejszej
pięciogwiazdkowej wersji dominuje tło karmelowe (blisko jakby
coca-coli!) i owocowe. Bazą podstawowego destylatu są winogrona odmian corinth, savantino i sultanina. Sama destylacja jest
niejednorodna, miesza się destylaty z aparatów do pracy ciągłej
i okresowej. Winiak jest konsekwentnie starzony w beczkach
z dębu francuskiego. Co najmniej 3 lata. Potem uzupełniany muskatem i nalewem ziołowym, w którym badacze doszukali się m.in.
płatków dzikiej róży. Po rozcieńczeniu wodą do mocy 40 procent,
jeszcze stabilizuje się w dębinie. Na końcu winiak jest dodatkowo
filtrowany. Efekt handlowy niebagatelny – co roku na świecie wypija się 10 milionów litrów Metaxy! Mam w tym swój udział. W Atenach, w Amsterdamie, w Krakowie. Są to przecież miasta kultywujące i kumulujące życie towarzyskie, a Metaxa jest zdecydowanie
trunkiem towarzyskim. W Atenach pija się ją przed południem,
w Amsterdamie zdecydowanie po zmroku. W Krakowie o każdej
porze. W samotności na szczęście smakuje równie wartościowo.
Mam nadzieję, że jego twórcy nie pogniewają się, iż przy pomocy
Metaxy flambiruję też owoce, brzoskwinie, morele, jabłka, banany.
Czasami wlewam trochę Metaxy do arbuza. Nie musi być grecki.
Przemysław Oberżyświat Osuchowski
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80% STROH.
100% PARTNERSHIP
WITH MUNDIVIE.
INSPIRATION SINCE 1832.

A TRUE

RIGINAL.

25 Years Mundivie are intrinsically tied with Bartosz. We appreciate very much our cooperation.
Mundivie has always been a reliable partner for STROH for many years of common business and Bartosz distinguishes
himself by always striving for best results for our brand. Thanks for all efforts with STROH in Poland in brand building,
we are looking forward to further developing STROH successfully in Poland with Mundivie.

Na Przelaczy Bimber Głuszec 0,5L 45%
Przelacz jest bardzo klimatycznym miejscem w Beskidzie Śląskim.
Powstała ona poprzez zniekształcenie Przełęczy przez austriackich
kartografów.Na obszarze Przelaczy znajduje się osiedle liczące kilka
gospodarstw. Obszar ten cechuje niezwykła cisza i spokój. W miejscu
tym postawiono ławeczki i stoliki dla odpoczynku oraz podziwiania panoramy Beskidów.W tym miejscu można natrafić na Głuszce, piękne,
rzadkie, ale także bardzo płochliwe ptaki.
Na Przelaczy Bimber Głuszec to 45% wódka smakowa nawiązująca do
tego pięknego miejsca, jakim jest Przelacz.
Jej dominujący smak jest inny niż smak surowców użytych do jej wyrobu, zawiera naturalne środki aromatyczne, otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków.
Smak i zapach: wytrawny, aromatyczny, owocowy.

Na Przelaczy Bimber Lis gruszkowy
0,5L 40%

Smak i zapach: delikatnie słodki z nutą dojrzałych gruszek.
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Wśród mieszkańców górskich terenów Wisły Beskidu Śląskiego,
PRZELACZ oznacza przełęcz pomiędzy dwoma sąsiednimi
szczytami. Stałymi mieszkańcami beskidzkich lasów są lisy, ze
względu na umaszczenie futra zwane również lisami rudymi.
Wódka smakowa o zawartości alkoholu 40% vol., oddająca
prawdziwy charakter tradycyjnego polskiego bimbru.
Charakteryzuje się zbalansowanym, delikatnie słodkim smakiem
i aromatem, z wyraźną nutą dojrzałych gruszek. Produkt wytwarzany z naturalnych składników. Podawać schłodzony.
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„We – Hardenberg-Wilthen AG –
congratulate Mundivie S.A. to the
25th anniversary of brand building
success in Poland with all our heart.
Starting from scratch it is amazing
to see the huge developments
Mundivie scored year by year.
Starting from distribution brands
to creating own brands to building
the own distillery!
Since 2002 Hardenberg-Wilthen
AG is able to work with Mundivie
and is very proud to have found
such professional and long-term
partners. A phantastic team
with great commitment and real
partnership is steadily working
for continuous growth – always
going the extra mile and without
leaving out any sales channel. We
wish Mundivie the best of success
for the future and look forward
for the 25th anniversary between
Mundivie and Hardenberg.”
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Miodula Awangarda
0,5L 40%
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Zapach

Mocno miodowy, słodki, lukrecja, dym, mięta
i banany

Smak

Pełny, miętowy, słodki, zbalansowany i dobrze
zaokrąglony

Finish

Bardzo przyjemny

Aftertaste

Średni do długiego

Polska Wódka Dojrzewająca w Beczkach 40%
Zapach
Smak

Subtelna wanilia, marcepan, mięta, miód
Wanilia i czakolada, bardzo przjemny,
łagodny, miodowy
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Villa Miodula & Apsinthion – to miejsce i

wych gości, którzy cenią eleganckie zakw
Beskidów i spokój.

Usytuowana jest w Wiśle, w otoczeniu mal

Villa Miodula & Apsynthion — to idealne miejsce dla tych, którzy
cenią eleganckie zakwaterowanie, bliskość Beskidów i spokój.
Usytuowana jest w Wiśle, w otoczeniu malowniczego krajobrazu,
pięknych widoków i świeżego powietrza. W tym unikalnym zakątku Polski można skorzystać ze wszystkich uroków natury, odpocząć
z dala od miejskiego zgiełku. Tutejszy klimat ceniony jest w całej Europie ze względu na wyjątkowe cechy. Nasz hotel w górach zapewnia bardzo wygodne noclegi w swojskiej scenerii i może być znakomitą bazą wypadową do zwiedzania czy spacerów po górskich
szlakach.

zu, pięknych widoków i świeżego powietrz

Posiadamy dwa domki wyposażone w wygodne łóżka i meble. Każdy z nich posiada własną kuchnię i łazienkę. Ich wystrój łączy ze sobą
tradycję z nowoczesnością. Noclegi w naszych domkach pozwolą
Ci wypocząć i poczuć atmosferę Beskidów.

barwami. Villę wyposażono w kominek. To

odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Tut

jest w całej Europie ze względu na wyjątko

Villa zapewnia wygodne noclegi. To dosko
osób pragnących wypocząć w pięknych

trzach. Obiekt utrzymano w kolorystyce bia

jest nowoczesna. Pokoje urządzono w spo

i elegancki. Ciepłe, wyróżniają się intensy

krótki weekend oraz na dłuższy wypoczyne

Rezerwacji można dokonywać bezpośrednio

wej lub pod adresem mailowym: rezerwacje
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Jeśli chcesz uciec od tłoku wielkiego miasta, wypocząć na łonie natury obserwując piękno przyrody, nasz ośrodek będzie dla Ciebie
doskonałym miejscem na wakacje.
To idealne miejsce na krótki weekend oraz dłuższy wypoczynek letni
i zimowy.
Rezerwacji można dokonywać bezpośrednio na stronie
internetowej lub pod adresem mailowym:
rezerwacje@villamiodula.com
ZAPRASZAMY DO WISŁY!

zakątku Polski można skorzystać ze wszys

3

