
Wina z Abruzji na Simply 
Great Italian Wines
Już po raz czwarty w stolicy odbyła się coroczna przekrojowa degu-
stacja Simply Great Italian Wines. Towarzyszył jej lunch, podczas 
którego zaprezentowano różne oblicza win z Abruzji. Sparowano 
je z tradycyjnymi daniami kuchni polskiej w interpretacji Michała 
Tkaczyka, szefa kuchni restauracji Marconi.
Lunch odbył się 24 września w warszawskim hotelu Bristol. Niuanse 
winno-kulinarnych kompozycji badali polscy dziennikarze branżowi, 
a tajniki połączeń dań z rustykalnymi, a zarazem eleganckimi w stylu 
winami abruzyjskimi, odkrywali przed nimi Davide Acerra, przedstawi-
ciel konsorcjum Vini d’Abruzzo, oraz Mariusz 
Kapczyński, redaktor naczelny winicjatywa.pl.
Wina z Abruzji dzielą się na dwie katego-
rie: wysokojakościowe vino nobile di mon-
tepulciano produkowane w okolicach ma-
lowniczego toskańskiego Montepulciano 
(najczęściej z winogron szczepu sangiovese) 
oraz szczere i proste w odbiorze montepul-
ciano d’abruzzo powstające w całym rozle-
głym abruzyjskim regionie z gron o nazwie 
montepulciano. Podczas lunchu można by-
ło skosztować m.in. Bosco Nestore Linea 
Storica Montepulciano d’Abruzzo DOC 
2017, Colle Moro Alcade Montepulciano 
d’Abruzzo DOC 2016 oraz Collefrisio In & 
Out Montepulciano d’Abruzzo DOC 2014.
W menu Michała Tkaczyka znalazły się se-
zonowe przysmaki wykorzystujące regionalne 
składniki. Jako przystawkę podano pasztet 
z konfitowanej gęsiny kłobuckiej z galaret-
ką z wina porto, jabłkowo-selerową sałatką, 
musem z mirabelki i kremowym chrzanem. 
Następnie zaserwowano zupe velouté z pomi-
dorów duszonych w korzennych przyprawach 
z sakiewkami nadziewanymi serem pleśnio-
wym. Danie główne stanowiła pierś z kaczki 
pieczona na różowo z sosem z foie gras i winem 
porto, ziemniakami zapiekanymi z białą truflą, 
prażonymi orzeszkami piniowymi i smażo-
nym jarmużem. Na deser można było zjeść 
sernik z konfiturą z pomarańczy z likierem 
pomarańczowym i lodami czekoladowymi.
Lunch był częścią czwartej edycji degustacji 
win włoskich Simply Italian Great Wines 
2020, którą włoscy producenci organizują 
w najważniejszych z swego punktu widze-
nia miastach starego i nowego kontynentu.
Magazyn „Food Service” i portal OuiChef.pl były 
patronami medialnymi wydarzenia. 
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BĄDŹ PROFESJONALISTĄ 
W DOSTAWIE I NA WYNOS

Neutralna w smaku, niewidzialna powłoczka sprawia, że frytki McCain SureCrisp 
dłużej utrzymują chrupkość i ciepło w zamkniętej torbie w dostawie.

Dlaczego frytki McCain SureCrisp  
są idealne do dostawy i na wynos?

Skontaktuj się z nami 
i sprawdź nasze rozwiązania do dostawy!

DO DOSTAWY

McCain Foodservice Polska www.mccain-foodservice.pl
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