Wspieramy polskie produkty
• Dla 9 z 10 klientów „polskość” produktu jest motywem do zakupu
• 84 proc. klientów stwierdza, że często kupuje polskie produkty
• 50% Polaków jest gotowa zapłacić więcej za produkt polski niż
zagraniczny. Jeśli zaś mają do wyboru produkty o porównywalnej
jakości i cenie, to prawie zawsze sięgają po ten rodzimy
• Polskie ma jakość. Polskie produkty częściej kojarzą się z wysoką
jakością
• Klienci mają świadomość, że kupując polskie produkty wspierają
lokalnych producentów
Źródło: Raport „Moda na polskość”, TNS

Winiarnia Zamojska – lokalność
i nowoczesność
• Unikalność – tworzymy nową kategorię – win owocowych
premium
• Wina wytwarzane są z owoców uprawianych na Roztoczu
i Zamojszczyźnie
• Metoda produkcji tożsama jest z produkcją wina gronowego:
tłoczenie soku, maceracja na skórkach (wina czerwone),
fermentacja z drożdżami winiarskimi, filtracja, dojrzewanie,
butelkowanie
• Produkty stworzone, by sprostać wymaganiom rynku HORECA
• Winiarnia dysponuje doświadczeniem oraz najnowszą
technologią pozwalającą produkować wina najwyższej jakości
• Winiarnia Zamojska staje się centrum rozwoju oraz wsparcia dla
winiarstwa regionalnego, lokalnych winnic i winiarzy

Winiarnia Zamojska
Gruszka
Polska
KOLOR: białe
SMAK: półsłodkie
ALKOHOL: 9%

OPIS:

Wino gruszkowe powstało z dojrzałych, aromatycznych,
polskich odmian: Konferencja, Lukasówka i Klapsa.
Bardzo lekkie i orzeźwiające. Smak jest delikatny i świeży,
przyjemnie podbity słodyczą.

SUGESTIE KULINARNE:

•

sushi, owoce morza, kuchnia azjatycka, tarty owocowe

PO ZERWANIU GRUSZKI LEŻAKUJĄ PRZEZ
3 MIESIĄCE W TEMPERATURZE 4 OC, BY WZMOCNIĆ
KONCENTRACJĘ SMAKU I AROMATU.
FERMENTACJA W TEMPERATURZE OKOŁO 12OC –
TAK, JAK W PRZYPADKU AROMATYCZNYCH WIN
BIAŁYCH.

Winiarnia Zamojska
Czerw ona Porzeczka
Polska
KOLOR: czerwone
SMAK: półwytrawne
ALKOHOL: 9%

OPIS:

Wino z czerwonej porzeczki powstało z czterech
odmian tego owocu. Jest lekkie, aromatyczne, z dobrze
zrównoważoną kwasowością.

SUGESTIE KULINARNE:

•

przystawki, wędzony łosoś, pieczony drób,
grillowana wieprzowina

KILKUGODZINNA MACERACJA ZE SKÓRKAMI,
DLA EKSTRAKCJI KOLORU I TANIN.
FERMENTACJA W STALOWEJ KADZI
W TEMPERATURZE 16-18OC.

Winiarnia Zamojska
Wiśnia
Polska
KOLOR: czerwone
SMAK: półsłodkie
ALKOHOL: 9%

OPIS:

Łagodne, czerwone wino o rubinowej barwie, wytworzone
z czterech odmian wiśni. Wyczuwalny jest w nim smak
soczystej wiśni, uzupełniony o intrygującą pestkową nutę.
To wszystko tworzy przyjemną, spójną całość.

SUGESTIE KULINARNE:

•

pieczona wołowina, dziczyzna, pasztety, desery lodowe

WYCIŚNIĘTY SOK Z WIŚNI MA TAK INTENSYWNY
KOLOR, ŻE W TWORZENIU WINA MOŻNA POMINĄĆ
ETAP MACERACJI.

Winiarnia Zamojska
Czarna Porzeczka
Polska
KOLOR: czerwone
SMAK: słodkie
ALKOHOL: 9%

OPIS:

Niesamowicie intensywne czerwone wino o nietransparentnej
szacie. Wytworzone z trzech odmian czarnej porzeczki:
Ojebyn, Tisel i Tiben. Bardzo soczyste, dojrzałe i bogate.

SUGESTIE KULINARNE:

•

dziczyzna (sarnina), duszona jagnięcina, gulasz, sery
z niebieską pleśnią oraz dojrzały Cheddar, desery
z ciemnej czekolady

KILKUGODZINNA MACERACJA ZE SKÓRKAMI,
DLA EKSTRAKCJI KOLORU I TANIN.
FERMENTACJA W STALOWEJ KADZI
W TEMPERATURZE 16-18OC.

Winiarnia
Zamojska Rosé
Polska
KOLOR: różowe
SMAK: półsłodkie
ALKOHOL: 9%

OPIS:

Rosé to elegancki kupaż wina gruszkowego z 10% dodatkiem wina z czarnej porzeczki. Wino porzeczkowe daje
niesamowicie intensywny kolor i kwasowość, gruszka
zaś oddaje do wina swoją łagodność, świeżość i delikatną słodycz.

SUGESTIE KULINARNE:

•

wędliny i pasztety, przystawki, kuchnia tajska
i hinduska

