
Szkolenie wina białe – CHARDONNAY (czas ok. 5 godz.) 

Charakterystyka szczepu Chardonnay 

 Skąd pochodzi, jak się go uprawia, gdzie występuje najpopularniejszy z białych szczepów 

winogron. 

Degustacja win 

 Chardonnay z 3 różnych regionów świata. 

 Od czego zależy smak wina Chardonnay? 

 Jak wybrać słodkie Chardonnay, a uniknąć kwaśnego. 

 Różnice między poszczególnymi regionami, czym się charakteryzują, jakie mają aromaty, co 

jest charakterystyczne dla danego regionu. 

Pełne, aksamitne, taniczne, pełne…. 

 Jak fachowo opisywać wino. Okazja by nauczyć się wyłapywać aromaty w winie. Pomoże w 

tym nasz zestaw zapachów – podczas szkolenia zaproponowana zostanie gra ''le fumet'' 

O harmonii potraw i wina (w wersji z przekąskami) 

 Na smak wina wpływa jego pochodzenie, rocznik i stopień dojrzałości. Dlatego na stole 

najpierw pojawiają się wina białe, potem czerwone, a na końcu wina słodkie. Najogólniej 

mówiąc obowiązuje reguła: od win lżejszych do mocniejszych i bardziej aromatycznych; 

młode przed starszymi; słabsze przed mocniejszymi. Szampan pasuje do wszystkiego i niemal 

w każdym momencie. Im znakomitsze wino, tym prostsze i dobrej jakości danie. 

 Degustacja win w połączeniu z potrawami. Jak słone potrawy wpływają na smak 

Chardonnay?Z czym idealnie będzie się komponowało wino szczepu Chardonnay. 

Wokół WINA, co jeszcze warto wiedzieć? 

 Jak pić wino przy stole? 

 Jak nalewać wino? 

 Jak otwierać i nalewać wino? 

 Jak dobierać kieliszki do wina? 

 Zasada 20/20 

 O czym mów nam kształt butelki wina? 

Jak wybrać doskonałe wino w dobrej cenie (w sklepie i restauracji)  

 Które wino wybrać stojąc przed długim regałem w sklepie, czym się kierować dokonując 

wyboru w restauracji, ile musi kosztować dobre wino?  

 

 

 

 

 

 



Szkolenie wina czerwone – CABERNET SAUVIGNON (czas ok. 5 godz.) 

Charakterystyka szczepu Cabernet Sauvignon 

 Skąd pochodzi, jak się go uprawia, gdzie występuje najpopularniejszy z białych szczepów 

winogron. 

Degustacja win 

 Chardonnay z 3 różnych regionów świata. 

 Od czego zależy smak wina Cabernet Sauvignon? Jak wybrać słodkie Cabernet Sauvignon, a 

uniknąć kwaśnego. 

 Różnice między poszczególnymi regionami, to czym się charakteryzują, jakie mają aromaty, 

co jest charakterystyczne dla danego regionu. 

Pełne, aksamitne, taniczne, pełne…. 

 Jak fachowo opisywać wino. Okazja by nauczyć się wyłapywać aromaty w winie. Pomoże w 

tym zestaw zapachów – podczas szkolenia zaproponowana zostanie gra ''le fumet'' 

O harmonii potraw i wina (w wersji z przekąskami) 

 Na smak wina wpływa jego pochodzenie, rocznik i stopień dojrzałości. Dlatego na stole 

najpierw pojawiają się wina białe, potem czerwone, a na końcu wina słodkie. Najogólniej 

mówiąc obowiązuje reguła: od win lżejszych do mocniejszych i bardziej aromatycznych; 

młode przed starszymi; słabsze przed mocniejszymi. Szampan pasuje do wszystkiego i niemal 

w każdym momencie. Im znakomitsze wino, tym prostsze i dobrej jakości danie. 

 Degustacja win w połączeniu z potrawami. Jak słone potrawy wpływają na smak Cabernet 

Sauvignon? Z czym idealnie będzie się komponowało wino szczepu Cabernet Sauvignon? 

Wokół WINA, co jeszcze warto wiedzieć? 

 Jak pić wino przy stole? 

 Jak nalewać wino? 

 Jak otwierać i nalewać wino? 

 Jak dobierać kieliszki do wina? 

 ZASADA 20/20 

 O czym mów nam kształt butelki wina? 

Jak wybrać doskonałe wino w dobrej cenie (w sklepie i restauracji)  

 Które wino wybrać stojąc przed długim regałem w sklepie, czym się kierować dokonując 

wyboru w restauracji, ile musi kosztować dobre wino?  

 

 

 

 

 

 



Szkolenie somelierskie z degustacją (czas ok. 5 godz.) 

Zaproszenie do świata win 

 Jakie są typy win?  

 Jak dobierać wina? 

 Na smak wina wpływa jego pochodzenie, rocznik i stopień dojrzałości. Dlatego na stole 

najpierw pojawiają się wina białe, potem czerwone, a na końcu wina słodkie. Najogólniej 

mówiąc obowiązuje reguła: od win lżejszych do mocniejszych i bardziej aromatycznych; 

młode przed starszymi; słabsze przed mocniejszymi. Szampan pasuje do wszystkiego i niemal 

w każdym momencie. Im znakomitsze wino, tym prostsze i dobrej jakości danie. 

Degustacja wina 

 Uczestnik pozna smaki podstawowych szczepów win czerwonych (Merlot, Cabernet, 

Sauvignon, Pinot Noir) 

 Degustacja win białych (Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay) 

 Różnice między poszczególnymi szczepami win, czym się charakteryzują, jakie mają aromaty, 

co jest charakterystyczne dla danego regionu. Uczestnik będzie w stanie rozpoznać dany 

szczep po zapachu i smaku  

Pełne, aksamitne, taniczne, pełne…. 

 Jak fachowo opisywać wino. Okazja by nauczyć się wyłapywać aromaty w winie. Pomoże w 

tym zestaw zapachów – podczas szkolenia zaproponowana zostanie gra ''le fumet'' 

O harmonii potraw i wina (w wersji z przekąskami) 

 Na smak wina wpływa jego pochodzenie, rocznik i stopień dojrzałości. Dlatego na stole 

najpierw pojawiają się wina białe, potem czerwone, a na końcu wina słodkie. Najogólniej 

mówiąc obowiązuje reguła: od win lżejszych do mocniejszych i bardziej aromatycznych; 

młode przed starszymi; słabsze przed mocniejszymi. Szampan pasuje do wszystkiego i niemal 

w każdym momencie. Im znakomitsze wino, tym prostsze i dobrej jakości danie. 

 Degustacja win w połączeniu z potrawami. Jak słone potrawy wpływają na smak Sauvignon 

Blanc? 

 Jak ''NIE''? Do dziczyzny nie podaje się wina białego lub lekkiego czerwonego…. 

Wokół WINA, co jeszcze warto wiedzieć? 

 Jak pić wino przy stole? 

 Jak nalewać wino? 

 Jak otwierać i nalewać wino? 

 Jak dobierać kieliszki do wina? 

 Zasada 20/20 

 O czym mów nam kształt butelki wina? 

Jak wybrać doskonałe wino w dobrej cenie (w sklepie i restauracji) 

 Które wino wybrać stojąc przed długim regałem w sklepie, czym się kierować dokonując 

wyboru w restauracji, ile musi kosztować dobre wino?  


