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Julio César Sobrino, sumiller español, miembro de la Unión Española de Catadores y de la Asociación Madrileña de Sumilleres. Sumiller del Amber
Room de Varsovia, único restaurante que ha sido reconocido por la revista Wine Spectator con el símbolo de dos copas por la mejor carta de vinos.
Creador de la Escuela de Cata de Vinos•SOBRINO.

Julio César Sobrino

Julio César Sobrino, hiszpański sommelier, wybitny znawca win, ekspert w dziedzinie wina hiszpańskiego, członek Hiszpańskiego Związku Degustatorów Wina oraz
Madryckiego Stowarzyszenia Sommelierów, posiadacz certyfikatu WSET, sommelier warszawskiej restauracji Amber Room – jedynej restauracji w Polsce wyróżnionej przez Wine Spectator symbolem dwóch kieliszków za najlepszą kartę win. Twórca Szkoły Degustacji Wina•SOBRINO.

“Estoy convencido, y así lo enseño,
que saber de vinos no es complicado”
„Przełamuję stereotypy, przekonując,
że wiedza o winie nie jest skomplikowana”

VARSOVIA. Es licenciado en
derecho. ¿A qué se debe su
interés por el vino?
En concreto soy diplomado en
Relaciones Laborales y experto en Recursos Humanos. Mi
interés por el vino surgió cuando mi mujer y yo decidimos
venir a vivir a Polonia. Tuve
que buscar una alternativa a
que dedicarme, pues no solo
en Polonia el idioma es diferente sino también el derecho. La
pasión por el vino llegó después, cuanto más estudiaba
más quería saber.
Z wykształcenia jest pan prawnikiem. Skąd więc pana zainteresowanie winem?

que llevamos a cabo conjuntamente con la oficina de comercio de la embajada española,
el proyecto Degusta España,
donde cíclicamente organizamos catas temáticas de vinos
españoles. Está dirigido al
público en general, al personal
que se dedica a la hostelería, a
cualquiera que le interese
saber más de vinos españoles.
Los encuentros tienen lugar
los últimos miércoles de cada
mes. ¡Todo el mundo está invitado!

Por otro lado, los que quieran
exportar vinos españoles tienen
que saber adaptar su oferta al
mercado al que va dirigido, por
ejemplo: en España la denominación de origen de un vino significa algo para nosotros, sin embargo, en un mercado como el
polaco donde hay oferta abundante de vinos de todo el mundo,
los monovarietales del nuevo
mundo (Malbec de Argentina,
Carmenere de Chile, Sauvignon
Blanc de Nueva zelanda, Cabernet Sauvignon de California,
etc...) nos ganan en ventas por
goleada, por qué? porque es
mas fácil de recordar que por
ejemplo un vino con DO Campo
de Borja (que también puede ser
monovarietal de Garnacha), a la
gente le gusta saber que sabe de
vinos y los monovarietales son
ideales para eso, recuerdan el
perfil del vino y lo consumen.

Dokładniej rzecz ujmując, posiadam
dyplom z prawa pracy, specjalizuję
się też w zarządzaniu zasobami
ludzkimi. Winem zainteresowałem
się, kiedy postanowiliśmy z żoną
przeprowadzić się do Polski.
Musiałem znaleźć dla siebie inne
zajęcie – w Polsce inny jest nie tylko
język, ale i prawo. Fascynacja
winem przyszła później, im więcej
się uczyłem, tym więcej chciałem
wiedzieć.

¿Cuándo vino a Polonia y
por qué?
Mi mujer es polaca y hace unos
4 años decidimos instalarnos
aquí de manera estable.
Kiedy i dlaczego przyjechał pan
do Polski?
Moja żona jest Polką. Zdecydowaliśmy się zamieszkać tu na stałe
cztery lata temu.

¿Cómo calificaría la situación del vino español en
Polonia?
Cada vez la gente se interesa
más por ellos. La oferta es
cada vez mayor y mejor, es
posible encontrar vinos ya no
solo de las DO clásicas (Rioja,

Ribera del Duero) sino de otras
como Priorato, Toro, Bierzo,
Rías Baixas. En cualquier caso
considero que aún queda
mucho camino por recorrer.
Jak ocenia pan pozycję hiszpańskiego wina w Polsce?
Ludzie coraz chętniej sięgają po

wino z Hiszpanii. Oferta na rynku
jest coraz większa, a wino coraz
lepszej jakości. Można znaleźć tu
już nie tylko wino z klasyczną apelacją kontrolowanego pochodzenia
(Rioja, Ribera del Duero), lecz także
inne, jak na przykład Priorato, Toro,
Bierzo czy Rias Baixas. Sądzę jed-

nak, że jeszcze wiele można
zdziałać na polskim rynku.

¿Qué debería mejorarse en
su opinión?
Creo que hay que potenciar el
conocimiento del vino español
a través de iniciativas como las

Co pana zdaniem należałoby
poprawić?

Wydaje mi się, że trzeba propagować wiedzę o hiszpańskim winie,
np. poprzez takie inicjatywy jak projekt Degusta España (pol. Zakosztuj
Hiszpanii), który realizuję we
współpracy z Biurem ds. Handlu
przy Ambasadzie Hiszpanii. Organizujemy cykliczne degustacje
tematyczne wina pochodzącego z
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Hiszpanii. Projekt skierowany jest
do szerokiej publiczności, do pracowników sektora hotelarskiego, do
wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o naszym winie.
Spotkania odbywają się w ostatnią
środę każdego miesiąca. Serdecznie
zapraszamy!
Z drugiej strony, osoby zainteresowane eksportem wina z Hiszpanii
muszą dostosowywać swoją ofertę
do rynku docelowego. Dla nas w
Hiszpanii, na przykład, apelacja
kontrolowanego pochodzenia ma
duże znaczenie. Jednak na rynku takim jak polski, gdzie oferta wina z
wielu krajów jest bogata, wina jednoszczepowe z Nowego Świata
(Malbec z Argentyny, Carmenere z
Chile, Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, Cabernet Sauvignon z Kalifornii, etc.) sprzedają się znacznie
lepiej niż nasze, dlaczego? Rzecz w
tym, że łatwiej je zapamiętać, niż np.
wino z apelacją kontrolowanego pochodzenia Campo de Borja (które
występuje również jako jednoodmianowe z winogron grenache). Lubimy mieć świadomość, że wiemy
coś o winie, które pijemy, a wina
jednoszczepowe najłatwiej zapamiętać. Ludzie kojarzą dane wino i
dlatego je wybierają.

¿Por qué el vino tiene esa
imagen de ser caro?
No es que tenga imagen, es
que en Polonia es un producto
caro si lo comparamos por
ejemplo con los precios a los
que se pueden adquirir en
España. La gente entiende que
hay un coste de transporte,
pero de ahí hasta el precio final
hay sobrecostes derivados de
impuestos, de licencias, de
permisos administrativos, banderolas, etc... La gente viaja y
percibe esas diferencias en el
precio, por otro lado aplicaciones móviles también te permiten conocer el precio de los
vinos en otros lugares del mundo a golpe de dedo en la pantalla del movil.
Dlaczego myślimy o winie jako o
czymś drogim?

Nie jest to jedynie jakieś wyobrażenie. W porównaniu z cenami hiszpańskimi, wino w Polsce jest
rzeczywiście drogie. Wiemy, że
trzeba wziąć pod uwagę koszty
transportu, ale ostateczna cena
zawiera także koszty wynikające z
podatków, licencji, zezwoleń administracyjnych, banderoli, etc. Ludzie
podróżują i dostrzegają te różnice.
Tym bardziej, że dzięki aplikacjom
mobilnym wystarczą dwa kliknięcie, by porównać ceny wina na
całym świecie.

¿Cree qué la posible subida
de la tasa impositiva al vino
podría reducir su consumo
o, como señalan algunos
expertos, esos temores son
exagerados?
No lo creo, más bien lo que
puede llegar a suceder es que
se consuma lo mismo en litros,
pero a precios más baratos. No
se le puede poner puertas al
monte. En Polonia estamos en
un punto donde el vino ya se
percibe como algo cotidiano,
se regala vino, vamos al winetapas-bar y bebemos vino, por
tanto forma parte del día a día,
y así como no dejamos de
comer porque nos suban el
precio del arroz, tampoco dejaremos de consumir vino por-

que suban el precio, compraremos patatas que son más
baratas, pues igual con el vino.
Jest pan zdania, że możliwy
wzrost podatku akcyzowego na
wino mógłby ograniczyć spożycie tego alkoholu, czy – jak
twierdzą niektórzy eksperci –
takie obawy są przesadzone?

Sądzę, że to się nie stanie. Może
raczej dojść do tego, że spożycie
wina w litrach się utrzyma, natomiast konsumenci będę sięgać po
tańsze butelki. Picie wina stało się
już pewnym nawykiem. W Polsce
wino przestało być postrzegane
jako coś nadzwyczajnego, dajemy
je sobie w prezencie, chodzimy do
barów wine-tapas, pijemy wino –
jest częścią naszej codzienności.
Podobnie jak w przypadku
podwyżki cen ryżu nie przestalibyśmy się odżywiać, raczej kupowalibyśmy ziemniaki, które są
tańsze, tak też z powodu wyższej
ceny nie rezygnowalibyśmy z wina.

¿Qué es lo que distingue a
los vinos españoles?
A igualdad de precio, mayor
calidad.
Co wyróżnia wino z Hiszpanii?
Oprócz ceny, wyższa jakość.

¿Rioja o Ribera del Duero?
Esta pregunta es como preguntar: ¿Real Madrid o Barcelona, no?
Pues sí, pero en el caso del fútbol soy del Real Madrid y afortunadamente en el caso del
vino me decanto por los dos
dependiendo de la ocasion y el
acompanamiento culinario
(risas).
Rioja czy Ribera del Duero? To
jakby zapytać: Real Madryt czy
Barcelona, prawda?

Rzeczywiście, z tym, że w przypadku futbolu, jestem za Realem
Madryt. Na szczęście, jeśli chodzi o
wina, wybieram je w zależności od
okazji i propozycji kulinarnej
(śmiech).

¿Qué tal maridan los vinos
españoles con la cocina
polaca?
Muy bien, un Rioja Crianza o
Reserva de corte clásico, ideal
con el bigos. El Cava, ideal con
el śledź. Vinos con más cuerpo
como Toro o Ribera del Duero
para platos más contundentes.
Jak komponują się hiszpańskie
wina z polską kuchnią?
Bardzo dobrze. Rioja crianza lub
klasyczna reserva są idealne do
bigosu. Cava najlepsza jest do śledzia. Cięższe wina jak np. Toro czy
Ribera del Duero doskonale łączą
się z daniami bardziej treściwymi.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de examinar la
etiqueta de un vino?
Siempre enseño que a la hora
de comprar un vino no hay que
leer la etiqueta, sino la contraetiqueta y buscar información
sobre la vinificacion, es decir,
“qué le han hecho al vino”.
Na co warto zwrócić uwagę,
analizując etykietę wina?

Zawsze uczę, żeby przy zakupie
wina nie sugerować się etykietą,
lecz przeczytać kontretykietę i znaleźć informację o winifikacji, czyli o
tym, „co mu zrobiono”.

¿Qué debe tener en cuenta
una persona que desea comprar un buen vino a buen
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precio?

No creo en lo del “buen vino a
buen precio”, prefiero hablar del
“vino que me gusta al precio que
estoy dispuesto a pagar para
darme el gustazo”.

Jak wybrać dobre wino w
dobrej cenie?

Nie wierzę w „dobre wino w dobrej
cenie”, wolę raczej mówić o „winie,
które lubię za cenę, jaką jestem
gotowy zapłacić, żeby sprawić sobie
przyjemność”.

¿El buen vino debe ser caro?
Definamos “buen vino”, difícil
eh? (Risas). Me remito a la
respuesta anterior. En cualquier caso, el precio del vino
(aparte de la cuestion impuestos), depende de su vinificacion, un vino es más complejo
cuando se le somete a distintos procesos que cuestan
dinero, por ejemplo, si de una
sola planta el viticultor decide
sacar como rendimiento solo
un kilo de uva para obtener un
vino más concentrado, ese
vino costara más. Otro ejemplo, si produzco un vino que lo
quiero criar en barricas nuevas en vez de usadas, ese
vino costará más.
Czy dobre wino musi być drogie?

Zdefiniujmy, czym jest „dobre
wino”, to trudne, prawda? (Śmiech).
Mówiłem o tym w poprzednim
pytaniu. Tak czy inaczej, cena wina
(pomijając kwestię podatków),
zależy od winifikacji. Wino jest
bardziej złożone, kiedy poddaje się
je rozmaitym procesom, które kosztują. Na przykład, jeśli z jednej
winorośli producent postanawia
zebrać zaledwie kilogram winogron,
żeby uzyskać bardziej skoncentrowane wino, będzie ono droższe.
Inny przykład, jeśli chcę, aby wino,
które produkuję, leżakowało w
nowych beczkach, a nie w już używanych, cena takiego wina też będzie wyższa.

¿Qué vino es su predilecto?
Me encanta disfrutar del vino,
lo que quiere decir que lo prefiero solo a acompañado de
alguna comida. No tengo vino
predilecto, tengo estilos de vino
predilectos, me gustan los
blancos fermentados y criados
en barrica sobre sus lías, me
gustan los tintos con cuerpo, y
por último soy defensor a
ultranza de la singularidad del
vino de Jerez, y de entre ellos
me chifla el Oloroso.
Jakie jest pana ulubione wino?
Uwielbiam cieszyć się winem, dlatego wolę je pić samo, a nie w
towarzystwie potraw. Nie mam ulubionego wina, mam za to ulubione
style wina. Smakują mi wina białe
fermentowane i dojrzewające w
beczkach na osadzie oraz ciężkie
wina czerwone. Jestem wreszcie
zdeklarowanym miłośnikiem wyjątkowych win z Jerez, spośród nich
szczególnie kręci mnie Oloroso.

¿Podría recomendar a nuestros lectores los vinos que
hay que probar para entender lo que es el vino español?
Sí, para empezar deben familiarizarse con los estilos de
vino, el perfil de los vinos Joven
(o sea sin crianza en barrica),
los Roble (o sea, con maximo 6
meses de estancia en barrica),

los Crianza, los Reserva y los
Gran Reserva. Después les
diría que probaran vinos monovarietales, como un 100%
Tempranillo, un 100% Verdejo,
un 100% Garnacha, etc... y
luego les invitaría a que se
atrevieran a probar según
denominaciones de origen.
Czy mógłby pan polecić naszym
czytelnikom wina, jakich należy
spróbować, by poznać istotę
wina hiszpańskiego?
Oczywiście, na początek powinni
poznać style wina, profil wina joven
(bez dojrzewania), roble (maksymalnie sześć miesięcy leżakowania), crianza, reserva oraz gran resera. Następnie poleciłbym skosztować wino jednoszczepowe np.
100% Tempranillo, 100% Verdejo,
100% Garnacha, etc. W końcu
zachęciłbym, by ośmielili się
sięgnąć po wino według apelacji
kontrolowanego pochodzenia.

¿Cree qué en Polonia es
posible encontrar una gama
de vinos españoles suficiente o escasa?
No es escasa, como he comentado anteriormente, es posible
encontrar vinos de las DO clásicas, como de otras menos conocidas. Lo que sí es cierto es que
no es fácil encontrar vino de
Jerez

Czy w Polsce oferta wina hiszpańskiego jest szeroka czy raczej dość skromna?

Skromna na pewno nie jest. Jak już
wspominałem, można kupić
klasyczne wina z apelacją kontrolowanego pochodzenia oraz inne,
mniej znane. Na pewno nie jest łatwo zdobyć wino z Jerez.

¿Ha probado el vino polaco?
Sí, he probado muchos.

Kosztował pan wina z Polski?
Tak, niejednego.

¿Qué le parece?

Cada vez hay más gente entusiasta, bien formada enologicamente y que invierte para concebir el vino que pretende. Evoluciona positivamente. Me gusta el
proyecto de la Winnica Płochockich.

I jak wrażenia?

Jest coraz więcej entuzjastów, z
dobrym wykształceniem enologicznym, którzy inwestują, by
wyprodukować zamierzone wino.
Polskie wino ewoluuje w dobrym
kierunku. Podoba mi się projekt
Winnica Płochockich.

¿Cómo se llega a ser sumellier y cuál es su día a día
laboral?

Antes que nada, me considero
un apasionado y conocedor del
vino. El sumiller se hace, no se
nace. Hay que estudiar y entrenar mucho, o sea, degustar
mucho vino. A la hora de recomendar vinos, si te lo piden, ser
uno mismo. Mi día a día? Correr,
correr y correr que el tiempo
vuela.

Jak się zostaje sommelierem?
Jak wygląda pana dzień pracy?

Ja przede wszystkim uważam się za
pasjonata i znawcę win. Sommelierem się zostaje, a nie rodzi. Potrzeba
wiele nauki i ćwiczeń, to znaczy, że
trzeba sporo degustować. Kiedy
ktoś prosi cię, żebyś polecił jakieś
wino, musisz być sobą. Mój dzień
pracy? Jedna wielka bieganina, w
końcu czasu nie zatrzymasz.

¿Con qué hay que acompañar un vino blanco, rosado o
tinto?
Con lo que a cada cual le apetezca. Mi opinion es que no hay
dogmas, el vino es una cuestión
de gustos.

Do czego najlepiej podawać
wino białe, różowe i czerwone?

Do czego akurat mamy ochotę. W
mojej ocenie nie można tu mówić o
ścisłych zasadach, dobór wina to
kwestia gustu.

¿Con quién hay que acompañar una copa de vino?

Con alguien que comparta la
pasión por el vino igual que uno
mismo.

Kto jest najlepszym kompanem
do wina?
Ktoś, kto dzieli z nami zamiłowanie
do tego trunku.

¿Cuándo queda con amigos:
vino o cerveza?
Cerveza para empezar, vino
para comer.

Na spotkaniu ze znajomymi:
wino czy piwo?
Na początek piwo, wino do posiłku.

Dice que rompe esquemas
sobre el vino, ¿cuáles son y
cómo lo hace?
Estereotipo número uno:
“Saber de vinos es complicado”. Falso. En mi escuela de
cata enseño a saber de vinos y
la gente que se inscribe sale
sabiendo.
Estereotipo número dos:
“Hay que tener buena nariz para
detectar bien los olores”. Falso.
Hay que conocer de donde le
vienen los olores al vino para luego buscarlos.
Estereotipo número tres: “Saber de vinos va de recitar olores
y sabores como una cotorra”.
Falso. El vino no es un frutero.
Cada cual olemos lo que olemos
y no todos olemos lo mismo.
Estereotipo número cuatro:
“Cuanto más viejo el vino mejor”.
Falso. El vino tiene un ciclo de vida. En el caso de los vinos españoles, cuando el vino sale al mercado ya se puede disfrutar del
mismo, no hay que esperar.
y así muchos estereotipos
más.

Mówi pan, że przełamuje stereotypy na temat wina. Jakie to
stereotypy i jak pan z nimi
walczy?
Stereotyp pierwszy: „Wiedza o
winie jest skomplikowana”. Fałsz.
W mojej szkole degustacji dzielę
się wiedzą o winie, a pod koniec
kursu moi uczniowie nie mają już
pytań.

Stereotyp drugi: „Potrzebny jest
czuły węch, żeby dobrze rozróżniać
zapachy”. Fałsz. Należy wiedzieć,
skąd pochodzą zapachy danego wina, żeby móc je zidentyfikować.
Stereotyp trzeci: „Wiedza o winie polega na opowiadaniu w kółko
o smakach i zapachach”. Fałsz. Wino to nie półmisek z owocami. Poza
tym, nie wszyscy czujemy te same
zapachy. Każdy z nas wyczuje coś
innego.
Stereotyp czwarty: „Im wino
starsze, tym lepsze”. Fałsz. Wino
ma swój cykl życia. Wino hiszpańskie gotowe jest do spożycia z chwilą wypuszczenia na rynek, nie trzeba czekać.
To tylko niektóre z wielu mitów.
BARTŁOMIEJ MAKIEŁA

