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„Hager Matthias“ vyno pristatymas
Besibaigiant praėjusiems
metams Gero Vyno Parduotuvėje (Palangos g. 2, Vilniuje)
apsilankė ypatingas svečias –
austras vyndarys Matthiasas
Hageris. Austriškas vynas lietuviams vis dar yra egzotiškas
gėrimas iš ne tokios egzotiškos
šalies, tad kiekvienas austrų
vyndario vizitas – puiki proga
artimiau susipažinti su šios
vyno šalies galimybėmis.
Pasak Gero Vyno Parduotuvės
šeimininko Edgaro Plauškos, surengusio austriško vyno degustaciją,
nedaugelis lietuvaičių yra ragavę šios
šalies gėrimo, tačiau visame pasaulyje
jis sparčiai populiarėja. Degustacijos
svečias Matthiasas Hageris, to paties
pavadinimo nedidelio šeimos vyno
ūkio valdytojas, svečiams pristatė
savo spaudžiamą vyną. Spaudžiant,
fermentuojant ir brandinant šį gėrimą
p. Matthiasas pats dalyvauja ir skrupulingai prižiūri, kad viskas pavyktų
be priekaištų. Savo gėrimus jis skirsto
į dvi serijas – mėlynąją („Blaue Linie“)
ir rudąją („Braune Linie“). Pasak jo,
mėlynosios linijos vynas – tarsi oras,
vanduo. Tai lengvesnis, paprastesnis,
kasdienis gėrimas. Rudoji linija – tarsi
žemė, medžiai. Toks vynas brandinamas ąžuolinėse statinėse, yra sunkesnis
ir sodresnis.
Matthiasas Hageris svečiams
pristatė savo gaminamą vyną Gruner
Veltliner. Baltosios vietinės vynuogės
Gruner Veltliner – visų Austrijos
vyndarių pasididžiavimas. Šis minerališkas, šiek tiek pipiriškas vynas tinka
prie sunkesnių, riebesnių patiekalų.
Degustacijoje taip pat buvo pristatytas įdomiai gaminamas ir labai
savitas vynas Gemischter Satz, taip pat
raudonasis vynas iš vietinių vynuogių
Blauburger. Vynas Gemischter Satz
spaudžiamas iš įvairių veislių vynuogių, augančių viename vynuogyne.
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Tokie mišrūs vynuogynai būdingi
visai Austrijai, o vyndariai nuo seno
naudoja šį autentišką vyno gamybos
metodą. Pasak p. Matthiaso, svarbu,
ne iš ko spaudžiamas vynas, o paties
gėrimo kokybė.
Minėtas vynas yra ekologiškas,
tačiau etiketėse kol kas tai nenurodyta. Matthiaso Hagerio nuomone, su
ekologija susiję dalykai neturėtų būti
naudojami kaip reklamos dalis – tai natūralus, savaime suprantamas dalykas.
Austrijoje šiuo metu daugelis vyndarių
savo ūkius pertvarko į ekologinius.
Matthiaso Hagerio vyno ūkis
įsikūręs Kamptal slėnyje, Šiaurinėje
Austrijoje. Šiame regione vynmedžiai

auginami ir gėrimas gaminamas jau
keletą šimtmečių, o Hagerių šeimoje
vyną spaudžia jau šeštoji karta. Kamptal slėnis itin saulėtas, apsaugotas nuo
nuožmių šiaurinių vėjų. Žemė čia
akmenuota, jos sandara labai įvairi,
o tai šio krašto vynui suteikia išskirtinį charakterį. Vynuogynai slėnyje
susodinti terasomis, nukreiptomis į
pietus, todėl saulė netrukdomai šviečia
į sirpstančias vynuoges. Tokiose terasose derlius nuimamas tik rankomis –
jokia technika čia tiesiog netelpa. Tad,
jei smalsaujate, koks vynas atkeliavo į
Lietuvą iš saulėto Kamptal slėnio, apsilankykite Gero Vyno Parduotuvėje,
Palangos g. 2, Vilniuje.

