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Szko³a Degustacji Wina zaprasza w niezwyk³¹ podró¿
Rozmowa z

JULIO CÉSAR SOBRINO,
degustatorem wina
i sommelierem, który otwiera
w Toruniu Szko³ê Degustacji
Wina.

o degustatorze wina. Nauczam w niej,
jak oceniaæ wino i określaæ jego cechy.
Wyjaśniam kluczowe oznaczenia widoczne na etykietach, wskazujê na jakie czynniki warto zwracaæ uwagê
przy wyborze i konsumpcji wina. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, odpowiedź

Musi to byæ oczywiście osoba pe³noletnia, zainteresowana światem wina
z osobistego lub zawodowego punktu
widzenia. Jako anegdotê mogê dodaæ,
¿e kiedy ja zaczyna³em moj¹ przygodê
z winem, wiedzia³em tylko tyle, ¿e pochodzi ono z winogron, nic wiêcej...

W jaki sposób mo¿na wykorzystywaæ nowe umiejêtności?

Pochodzi Pan z Hiszpanii, gdzie
kultura picia wina jest znacznie bogatsza ni¿ w Polsce...

- Odpowiem z dwóch perspektyw.
Pierwsza to czysty hedonizm. To prawdziwa przyjemnośæ móc degustowaæ
produkt i wiedzieæ, na co przy tym
zwróciæ uwagê. Druga - to kwestia

- By³oby k³amstwem, gdybym powiedzia³, ¿e marzy³em o tym od dziecka.
W ¿yciu ka¿dego cz³owieka przychodzi taki moment, kiedy zaczyna on
dojrzewaæ do pytania, czy to co robi
jest rzeczywiście tym, co daje mu satysfakcjê. Kilka lat temu ja te¿ postawi³em sobie takie pytanie i odpowiedź
by³a przecz¹ca. Zrozumia³em, ¿e wielogodzinna praca w miêdzynarodowej
firmie, co prawda na dobrym stanowisku i za niez³e pieni¹dze, nie jest celem mojego ¿ycia i świadomie zacz¹³em szukaæ innej alternatywy, w³aśnie
w świecie wina. Zdoby³em potrzebn¹
wiedzê i umiejêtności, a pasja, która
ci¹gnie ciê w nieznane, przysz³a później, kiedy odkry³em, ¿e wino nie jest
tylko kolejnym napojem w butelce,
lecz z³o¿on¹ ca³ości¹, w której swój
udzia³ maj¹ zarówno si³y natury, jak
i
efekty
ludzkiej
pracy.
Czy ka¿dy mo¿e nauczyæ siê tej
sztuki? Ile czasu potrzeba, by staæ
siê bieg³ym w tej dziedzinie?

-Uzyskanie tytu³u sommeliera wymaga rzeczywiście du¿o nauki i praktyki.
W przypadku mojej szko³y wolê mówiæ
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Na wstêpie muszê zapytaæ sk¹d
Pana fascynacja winem i kiedy
narodzi³ siê pomys³, by zostaæ
sommelierem?

Julio César Sobrino opowiada o swojej pasji winiarskiej. Zdjêcie wykonane w restauracji Szeroka No.9

brzmi: tak, wszyscy mo¿emy siê tego
nauczyæ, bo degustatorem nikt siê nie
rodzi. Ile czasu potrzeba, ¿eby to osi¹gn¹æ? Nabycie umiejêtności jest szybkie
i ³atwe. Trzeba uczyæ siê wed³ug jednej, konkretnej metody. Reszta zale¿y
ju¿ od praktyki, tak jak w ¿yciu, rozwój przychodzi z czasem.
Do kogo skierowana jest Szko³a
Degustacji Wina?

- Moje motto brzmi: „Świat wina dla
ka¿dego”, dlatego zajêcia w mojej
szkole s¹ skierowane do wszystkich.

Nie trzeba mieæ ¿adnej specjalistycznej
wiedzy w tej materii, nieznajomośæ tematu wrêcz pomaga w podjêciu decyzji
o tym, ¿e chce siê wiedzieæ coś o winach. Mile widziane s¹ te¿ osoby, które
chc¹ nauczyæ siê „świadomie” degustowaæ. Zapraszam specjalistów z dziedziny hotelarstwa, którzy chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê, a tak¿e firmy, które
chc¹ skorzystaæ z mojej oferty szukaj¹c
oryginalnej nagrody dla swoich najlepszych pracowników, czy klientów.

praktyczna. Obecnie na rynku jest tak
du¿a oferta win, ¿e bêd¹c klientem
warto po prostu posiadaæ wiedzê
o tym, czym siê kierowaæ przy ich zakupie, tak aby nie kupowaæ „w ciemno” czy te¿ sugerowaæ siê jedynie piêknem etykiety na butelce. Proszê mi
wierzyæ, ¿e najdro¿sze wina niekoniecznie s¹ najlepsze lub najbardziej
odpowiednie na ka¿d¹ okazjê, i odwrotnie, te najtañsze wcale nie musz¹
byæ najgorsze.

- W Hiszpanii wino jest czêści¹ naszego codziennego ¿ycia i naszej kultury, jednak kultura wina jest mniejsza
ni¿ by siê to mog³o wydawaæ. Wprawdzie wiele osób zna marki win i nazwy
najs³ynniejszych winnic, ale tak naprawdê tylko niektórzy dysponuj¹ g³êbsz¹ wiedz¹ na ten temat, tj. wiedz¹
jak¹ przekazujê w mojej szkole. Jeśli
chodzi o Polskê, to pierwszy raz przyjecha³em tu osiem lat temu,
a od dwóch lat mieszkam tu na sta³e.
Myślê, ¿e to wystarczaj¹cy czas, aby
móc powiedzieæ, ¿e pozna³em nie tylko
tutejszy rynek wina, ale te¿ gusta polskich konsumentów. W sklepach znajdujê coraz szersz¹ ofertê win z ca³ego
świata (nawiasem mówi¹c w przypadku win hiszpañskich, nie maj¹ one nadal, moim zdaniem, zbyt wielu godnych reprezentantów, ale to ju¿ inna
historia). Z ka¿dym rokiem przybywa
win dro¿szych i lepszej jakości. Widzê
te¿ wzrost zainteresowania zakupem
wina ze strony zwyk³ych klientów, choæ
niektórym z nich nadal trudno podj¹æ
decyzjê o wyborze konkretnej butelki
z pó³ki sklepowej. Rośnie te¿ liczba
osób, którzy s¹ ju¿ bardziej wymagaj¹cy i poszukuj¹ dla siebie win bardziej
z³o¿onych, o bogatszej treści.
Proszê przybli¿yæ, jak odbywa
siê to w naszych warunkach?
Na czym polegaj¹ prowadzone przez
Pana kursy degustacji wina?

- Zajêcia w szkole s¹ z gruntu prak-

tyczne, tak jak p³ywania uczymy siê
p³ywaj¹c, tak degustacji wina uczymy
siê degustuj¹c wino. Proszê pamiêtaæ,
¿e mówiê o degustacji, nie o piciu
wina, to dwie ró¿ne rzeczy. W szkole
jest dla nas jasne, ¿e wino nale¿y spo¿ywaæ w sposób odpowiedzialny.
W zakresie teorii prezentujê tylko to,
co niezbêdne. Najwa¿niejsze s¹ tematyczne degustacje, które pozwalaj¹ utrwaliæ wiedzê. Ich jest najwiêcej. Jest
tylko dwóch g³ównych bohaterów spotkañ: wino i uczestnik. Nic nas nie rozprasza - ani jedzenie, ani barokowe dekoracje, ani kolorowe ściany, ani muzyka. Ilośæ uczestników zajêæ jest
ograniczona, tak aby ka¿dy móg³
w nich czynnie uczestniczyæ.
Je¿eli ktoś z naszych Czytelników zainteresuje siê tematem, gdzie
mo¿e
uzyskaæ
informacje?

- Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia strony:
www.szkoladegustacji.pl, gdzie znajd¹
wiêcej szczegó³owych informacji. Zapisy na kursy prowadzone s¹ w sposób
ci¹g³y, a godziny ich odbywania mog¹
byæ dostosowywane do preferencji
uczestników poszczególnych grup. Zajêcia prowadzê w jêzyku polskim, który intensywnie doskonalê (swoj¹ drog¹,
ka¿dy obcokrajowiec przyzna, ¿e to
bardzo trudny jêzyk). Mog¹ byæ te¿
prowadzone w jêzyku hiszpañskim - to
idealna propozycja dla osób, które
chcia³yby zdobyæ wiedzê o winie, doskonal¹c jednocześnie swoje umiejêtności jêzykowe.

