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Sycylia

Osobny kontynent winiarski

Bu"garia

Ca"kowite zauroczenie
Kulinarna Hiszpania
mistrzów
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Cz"owiek Roku "Czasu Wina"

SYCYLIA

Dar s onecznej wyspy
MICHÈLE SHAH

Nero d’avola, znana równie! jako
calabrese, tak naprawd" nie
ma nic wspólnego z#Kalabri$.
Niewiele wiadomo o#jej historii
czy pochodzeniu genetycznym.
Pierwsza udokumentowana na
pi%mie wzmianka o#nero d’avola,
odnosz$ca si" do uprawy tej
winoro%li na Sycylii, pochodzi
z#roku 1700.

Nero d’avola

N#

iezwykle trudno zdeÞniowa% pochodzenie sycylijskich odmian winogron,
z!których wszystkie z wyj"tkiem nerello
s" ze sob" powi"zane, a!&lady ich pochodzenia
zatar y si# na przestrzeni wieków. Jedyny pewny fakt to taki, $e nero d’avola jest specjalno&ci"
Sycylii. Niewiele jej uprawia si# poza t" wysp",
a!to, co jest, to niedawne nasadzenia realizowane
g ównie w!celach eksperymentalnych – wyja&nia
Attilio Sicienza, w oski autorytet w! dziedzinie
uprawy winoro&li oraz profesor winogrodnictwa
na uniwersytecie mediola(skim.
Obecnie nero d’avola ro&nie na powierzchni
oko o 19 tysi#cy hektarów i! jest to najpopularniejsza odmiana czerwonych winogron na Sycylii i!druga pod wzgl#dem obsadzonej powierzchni, zaraz za catarratto, lokaln" odmian" bia ych
winogron, zajmuj"c" oko o 33 tysi"ce hektarów.

Rosn ca popularno!"
Nero d’avola obecna jest we wszystkich rejonach wyspy, niemniej naj&mielej poczyna sobie
w!okolicach Agrygentu, Trapani i!Caltanissetty.
Jej popularno&% w!ci"gu ostatniego dziesi#ciolecia stale wzrasta. Z!14 tysi#cy hektarów w!roku
2000 nasadzenia tej odmiany osi"gn# y punkt
kulminacyjny w! 2008 roku, kiedy by o ich ponad19 tysi#cy hektarów.
Po latach bada( i! eksperymentów wi#kszo&%
sycylijskich producentów przyznaje, $e nero
d’avola to czo owa odmiana Sycylii – o! ogromnym potencjale i!rozpoznawalna na mi#dzynarodowej arenie jako odmiana czysto lokalna.
Dzi#ki gor"cemu &ródziemnomorskiemu klimatowi wyspy nero d’avola z!d ugimi, suchymi
okresami dojrzewania &wietnie sobie radzi na
Sycylii, natomiast – jako odmiana wra$liwa na
ple&( – o!wiele gorzej znosi ch odniejszy i!bardziej wilgotny klimat.
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)ród em popularno&ci nero d’avola jest jej dojrza o&%, owocowo&%, kolor i! struktura, a! tak$e
dobra kwasowo&%, tak potrzebna do procesu
starzenia. A!ponadto daje ona wina uniwersalne,
wyst#puj"ce albo w! wersji nowoczesnej – pite

jako m ode i!prezentuj"ce styl dost#pny szerszej
rzeszy konsumentów, albo bardziej tradycyjnej –
jako wino, które dojrzewaj"c, pokazuje bardziej
surowe oblicze.
Wed ug Alessia Planety wina z!nero d’avola to
wina siedliskowe, zmieniaj"ce swój charakter
zale$nie od miejsca, z!którego pochodz". – Je$eli chcesz stworzy% wino owocowe w!lekkim stylu, to obszary na zachodzie Sycylii s" &wietnym
miejscem, $eby posadzi% nero d’avola, a! je&li
poszukujesz bardziej z o$onego, idealnego do
starzenia wina, w! takim razie najlepszy b#dzie
rejon Noto i!Vittorii – twierdzi Planeta.
Nero d’avola dobrze radzi sobie w! wi#kszo&ci regionów Sycylii. Zw aszcza tam, gdzie
gleba jest w!g ównej mierze gliniasta i!wapienna. Wyra'niejsz" ró$nic# wida% przy l$ejszych
i! lu'niejszych glebach okolic Noto, gdzie wina
s" elegantsze i!bardziej aromatyczne, oraz w!rejonie MenÞ, Marsala i!Contea di Sclafani – tam
wina maj" lepsz" struktur#.
Nero d’avola ro&nie obecnie (ze wzgl#du na
oÞcjalne przepisy) na obszarze 10 ze wszystkich
samodzielnych apelacji Sycylii. Udzia procentowy waha si# od minimum 20 proc. do ponad
85, w!zale$no&ci od apelacji. Jedn" z!najbardziej
interesuj"cych jest stosunkowo nowa apelacja
DOCG Cerasuolo di Vittoria, gdzie do odmiany
frappato dodaje si# 50 proc. nero d’avola.
– Nero d’Avola to wino przede wszystkim
owocowe, bardzo przyjemne, o! niskiej zawarto&ci tanin – mówi Scienza. – Je&li zale$y nam
na jego starzeniu, by uzyska% wino o! wi#kszej
z o$ono&ci, nale$a oby zmiesza% je z!shirazem,
merlotem lub cabernetem sauvignon, czyli odmianami bardziej tanicznymi, które da yby winu
lepsz" struktur#, tworz"c naprawd# atrakcyjne
po "czenie – dodaje.
Ostatni", cho% nie mniej wa$n" spraw", jest nie
tylko uniwersalno&% nero d’avola w! kwestii stylu
i! struktury, ale tak$e ceny. Dzi#ki elastyczno&ci
i! ró$norodno&ci w! produkcji win z! tej odmiany,
mo$na naby% markowe wina w!rozs"dnych cenach;
odznaczaj" si# one dobr" relacj" cena – jako&%.
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