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Szukasz niezobowiązującego wina, które wpijesz do posiłku lub zabierzesz na imprezę
ze znajomymi?
Chcesz znaleźć trunek dobrej jakości w rozsądnej cenie, który zasmakuje Tobie i bliskim, a jednocześnie
stanie się miłym akcentem swobodnych spotkań? Podpowiadamy co wybrać!
Często chcąc mieć pewność, że wybieramy wino dobrej jakości, kupujemy trunek ze średniej i wyższej półki
cenowej. Podobnie czynimy, gdy planujemy podarować wino w prezencie myślimy, że decydując się na
bardziej kosztowny trunek dostajemy gwarancję doskonałego smaku. To błąd, cena nie jest jedynym
wyznacznikiem przy wyborze wina trzeba jednak wiedzieć na co zwrócić uwagę, aby na sklepowych półkach
znaleźć dobry alkohol. Warto też wiedzieć, że decydując się na zakup wina na swobodne spotkanie
towarzyskie, grill czy kolację, nie trzeba przepłacać, aby znaleźć trunek dopasowany do wagi okoliczności.
Sięgnij po sprawdzone marki
Podczas niezobowiązujących okazji Polacy chętnie wybierają wina półsłodkie i półwytrawne, od kilku
sezonów sięgając także po coraz popularniejsze i szerzej dostępne trunki z wyczuwalnym owocowym
aromatem. To dobry trop jeżeli chcemy trafić w gust większości osób i zaserwować alkohol, który będzie
pasował do rozmaitych dań.
Co najlepiej wybrać? Doskonałym typem są wina bułgarskie, które od lat są bardzo chętnie kupowane w
Polsce lubimy ich smak i ufamy trunkom z tego regionu. Są one stabilnej jakości i zachwycają delikatnym
smakiem, który podbije serca także tych, którzy na co dzień nie pijają wina.
Bezpieczne propozycje to m.in. wina Cote, Labyrinth, Rosenthaler, Witosha i Emine Estate. Sprawdzi się
także portugalskie wino Finisterra, a z musujących trunków Ciociosan Sparkling i Bianco Frizzante Terra
Serena. Doskonałym pomysłem jest również włoskie musujące wino Rosato Veneto hit lata, który szczególnie
zachwyca podczas gorących, letnich wieczorów z uwagi na orzeźwiający i lekki charakter. Cena każdego z
tych win nie przekracza 20 zł, a warto je wypróbować z uwagi na pierwszorzędną jakość.

Zachwyć się niebanalnym smakiem
Cote to jedne z najpopularniejszych win w Polsce, które urzekają delikatnym smakiem i intensywnym,
owocowym aromatem. Dzięki bogatej gamie wariantów, każdy znajdzie wśród tych trunków coś dla siebie.
Warto postawić też na wino Labyrinth charakteryzujące się starannie dobraną mieszanką dojrzałych winogron,
przekładającą się na wyrazisty aromat i wyjątkowy, elegancki smak. Te bardzo delikatne trunki zamknięto w
gustownej butelce, która doskonale zaprezentuje się na każdym stole.
Równie elegancko wśród zastawy wygląda butelka Rosenthaler Kadarka marki cenionej
i rozpoznawanej przez miliony konsumentów. Sekret jej wyjątkowego smaku to winogrona pochodzące z
bułgarskiej Doliny Róż, a także unikalny proces winifikacji, który zapewnia harmonijny, pełny smak.
W gusta zarówno znawców, jak i amatorów wpasuje się Emine Estate, wino oddające unikalny charakter
szczepu winogron, z których zostało wyprodukowane. Najwyższa jakość i staranne zachowanie tradycyjnych
metod produkcji, sprawia że każda butelka Emine Estate odkrywa przed smakoszami nowe strony tego
szlachetnego trunku.
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Odkryj coś nowego
Oprócz niezawodnych win bułgarskich, w codziennych sytuacjach towarzyskich doskonale sprawdzą się wina
portugalskie. Finisterra to jedne z najpopularniejszych w Polsce win pochodzących z regionu Alentejo, który
słynie z wyśmienitych trunków. Czarują harmonijnym półwytrawnym i półsłodkim smakiem, a także
intensywnie owocowym aromatem.
A może wina musujące? Wśród alkoholi do 20 złotych znajdziemy kilka interesujących propozycji, które
sprawdzą się przy rozmaitych okazjach. Wśród nich jest Ciociosan Sparkling klasyczne wino musujące
produkowane z najwyższej jakości winogron pochodzących z Doliny Róż. Ten pełen elegancji smak uczyni
każdą okazję wyjątkową.
Doskonałe orzeźwienie zapewnią także bąbelki ukryte w butelce Bianco Frizzante Terra Serena. Lekki
charakter tego włoskiego wina i aromat świeżych owoców to przepis na uświetnienie chwil spędzanych z
najbliższymi. Podczas letnich wieczorów doskonale sprawdzi się także Rosato Veneto włoski hit, który
zachwyca delikatnym smakiem dodając spotkaniom przyjemnej świeżości szczególnie w upalne letnie dni.
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