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Uprawa winoroœli na œwiecie siêga oko³o 60 milionów ton 
rocznie. Oko³o 80% zbiorów wykorzystywanych jest do produkcji 
wina, a powstaj¹ce w procesie technologicznym wyt³oki stanowi¹ 
oko³o 20% (Mazza i Miniati, 1993). Tak wiêc rocznie na ca³ym œwiecie 
produkcja wina przyczynia siê do wygenerowania ok. 5-9 milionów Owoce winoroœli (Vitis vinifera L.) nale¿¹ do najstarszych 
ton tych¿e produktów odpadowych, które z powodu du¿ego ³adunku uprawianych przez cz³owieka roœlin, znanych prawdopodobnie od 9 
zanieczyszczeñ (wysoka zawartoœæ substancji organicznych takich jak tysiêcy lat. Winogrona s¹ bardzo smacznymi owocami, spo¿ywanymi 
cukry, taniny, polifenole, polialkohole, pektyny i lipidy) w znacznym w postaci œwie¿ej i suszonej oraz doskona³ym surowcem do produkcji 
stopniu przyczyniaj¹ siê do wzrostu chemicznego i biochemicznego win. 
zapotrzebowania na tlen (ChZT i BZT) (Lafka i in., 2007). Dlatego Winogrona, szczególnie czerwone, s¹ bogatym Ÿród³em 
te¿ nale¿y szukaæ innych sposobów wykorzystania wyt³oków polifenoli, których dzia³anie prozdrowotne jest znane w medycynie. 
winiarskich. W Polsce nadal istnieje przymusowe zdawanie ich do Ogólna zawartoœæ polifenoli w winogronach bia³ych wynosi ok. 250 
gorzelni (Dz. U. 01.128.1401. art. 14). Poddawane s¹ one destylacji mg/l, a w winogronach czerwonych ok. 1000-4000 mg/l i jest 
lub stosowane jako nawóz organiczny.porównywalna do zawartoœci w truskawkach, œliwkach czy czarnych 

W wielu oœrodkach badawczych na œwiecie nast¹pi³a jagodach (Vinson i in., 2001). 
koncentracja badañ maj¹cych na celu poszukiwanie surowców Zwi¹zki fenolowe zawarte w winogronach, na które sk³adaj¹ siê 
pe³ni¹cych funkcjê przeciwutleniaczy i wzbogacanie ¿ywnoœci w te przede wszystkim antocyjany, a nastêpnie pochodne kwasu 
substancje, gdy¿ niedobory tych sk³adników s¹ uznawane za jedn¹         hydroksycynamonowego, flawonole i stilbenoidy, zgromadzone s¹ 
z przyczyn zachorowañ na choroby cywilizacyjne, zw³aszcza g³ównie w nasionach i skórce. Wœród polifenoli znajduj¹cych siê w na-
nowotwory i choroby uk³adu kr¹¿enia. Autorzy wiêkszoœci doniesieñ sionach winogron przewa¿aj¹ kwas galusowy, katechiny i epika-
wzbogacaj¹ ¿ywnoœæ w ekstrakty pochodz¹ce ze œwie¿ego surowego techiny, natomiast w skórce: kwas elagowy, myrycetyna, kwercetyna, 
materia³u, zapominaj¹c o równie cennych a zarazem tanich Ÿród³ach kempferol i trans-reswaratrol (Pastrana-Bonilla i in., 2003). 
bioaktywnych substancji zawartych w surowcach odpadowych. Najbogatszym ich Ÿród³em s¹ wiêc wyt³oki otrzymane podczas 
Jednym z nich mo¿e byæ stosowanie polifenoli pozyskiwanych z wy-produkcji wina. 
t³oków winiarskich. Autorzy wielu doniesieñ naukowych 
potwierdzaj¹ bogactwo zwi¹zków bioaktywnych zawartych w wyt³o-
kach winiarskich i podkreœlaj¹ ich prozdrowotne dzia³anie (Bonilla     
i in.,1999; Jayaprakasha i in., 2003; Pinelo i in., 2005; Yilmaz            
i Toledo, 2006; Lafka i in., 2007; Spigno i Faveri, 2007; Spigno i in., 
2007). Dodatek polifenoli pozyskiwanych z wyt³oków winiarskich do 
produktów ¿ywnoœciowych pozwoli³by na stworzenie nowej, 
terapeutycznej ¿ywnoœci o wieloaspektowym dzia³aniu. 
Wprowadzenie takiej profilaktycznej ¿ywnoœci na rynek powinno 
wywieraæ korzystny wp³yw na funkcjonowanie organizmu oraz 
zmniejszaæ ryzyko wystêpowania chorób cywilizacyjnych.

Ponadto problematyka stabilizacji ¿ywnoœci jest istotna            
w naszym kraju z uwagi na ograniczone stosowanie 
przeciwutleniaczy w ¿ywnoœci. W wyniku utleniania kwasów t³u-
szczowych powstaje wiele ró¿norodnych produktów zarówno lotnych, 
wp³ywaj¹cych na pogorszenie cech sensorycznych, jak i nielotnych, 
które rzutuj¹ na jakoœæ zdrowotn¹ ¿ywnoœci. Poszukiwane s¹ zatem 
alternatywne sposoby stabilizacji lipidów w ¿ywnoœci, w celu 
ograniczenia oddzia³ywania utlenionych t³uszczów zawartych w die-

Winogrona wykazuj¹ dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe, cie na organizm. Ekstrakty roœlinne, w tym ekstrakty pozyskiwane          
przeciwzakrzepowe, zapobiegaj¹ zawa³om serca i udarom mózgu nie z wyt³oków winiarskich, s¹ Ÿród³em przeciwutleniaczy o wysokiej 
tylko przez hamowanie utleniania frakcji LDL, ale tak¿e przez aktywnoœci i mog³yby znaleŸæ zastosowanie równie¿ do stabilizacji 
zwiêkszanie poziomu korzystnego cholesterolu  HDL, przez regulacjê t³uszczów spo¿ywczych.
rytmu serca oraz przez zmniejszenie ró¿nych etapów aktywacji p³ytek            

          Bibliografia do artyku³u na str. 12krwi (Rein i in., 2000; Wang i in., 2002; Olas, 2006). Ponadto maj¹ 
w³aœciwoœci moczopêdne, odtruwaj¹ce i oczyszczaj¹ce w¹trobê. 

____________________Reswaratrol zawarty w skórce winogron hamuje rozwój nowotworów 
* Sylwia Mildner-Szkudlarz  - pracownik naukowy Akademii Rolniczej                      oraz przerzutów nowotworów z³oœliwych. Mo¿na zatem powiedzieæ,     
w Poznaniu, Wydzia³ Nauk o ¯ywnoœci i ¯ywieniu, Instytut Technologii ¿e polifenole wystêpuj¹ce w ekstraktach winogron i win nale¿¹ do 
¯ywnoœci Pochodzenia Roœlinnego.substancji o dzia³aniu prozdrowotnym. 
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Sylwia Mildner-Szkudlarz*

¯yczê czytelnikom „Winiarza Zielonogórskiego”, redakcji, a tak¿e 
wszystkim pasjonatom winiarstwa, szczêœliwych i magicznych œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. Oby wype³nia³ je aromat grzanego wina, pachn¹cego 
goŸdzikami, cynamonem i imbirem. 

Chcia³bym równie¿ z³o¿yæ ¿yczenia owocnego Nowego Roku, obfitych 
zbiorów winogron oraz aby 2008 okaza³ siê wspania³ym rocznikiem dla 
zielonogórskiego wina! 

Prezydent Miasta Zielona Góra
                                Janusz Kubicki



mencie, gdy ci¹gle nie mo¿na w cywilizowany sposób sprzedawaæ 
w³asnego wina? 

Mam osobist¹ satysfakcjê obserwuj¹c nasadzenia w Miêkini. 
Zaczêli sadziæ winoroœl europejsk¹ gdy nieomal nikt nie wierzy³ w po-

W sobotê 17 listopada odby³a siê we Wroc³awiu impreza winiarska wodzenie jej uprawy, a obecnie testuj¹ nowe mieszañce niemieckie, w 
nazwana Œwiêtem Polskiego Wina. Skorzystaliœmy z zaproszenia tym Cabernet Cortis, który jest moim faworytem na wina typu 

Cabernet Sauvignon w Polsce. Wydaje siê zatem, ¿e w Miêkini czerpi¹ organizatorów i wraz z innymi uczestnikami wystawiliœmy 
pe³n¹ garœci¹ z mo¿liwoœci sensownego doboru odmian. Nie ma jednej (niewielkie w naszym przypadku) stoisko. Trzeba przyznaæ, ¿e pomys³ 
pe³nej odpowiedzi co sadziæ w danym miejscu, jednak w przypadku zaprezentowania szerszej publicznoœci produktów polskich winnic by³ 
profesjonalnych winnic produkcyjnych po³o¿onych w po³udniowo-przedni, a i miejsce do tego znakomite. Du¿e sale hotelu pomieœci³y            
zachodniej Polsce sadzenie klasycznych odmian (oczywiœcie w miarê i zwiedzaj¹cych, którzy pojawili siê w czêœci pierwszej, i zaproszonych 
mo¿liwoœci dopasowanych klimatycznie) wraz z nowymi najbardziej na degustacjê goœci w czêœci drugiej. Impreza by³a te¿ dla œrodowiska 
obiecuj¹cymi mieszañcami (de facto w Niemczech uznanymi za            okazj¹ do integracji i wielu rozmów, wraz z wymian¹ zdañ i opinii na 
V. vinifera) wydaje siê strategi¹ z wielu wzglêdów optymaln¹. Przy ró¿ne winiarskie tematy. Pani Kinga Kowalewska-Koziarska 

tym znamienne jest, ¿e odmian tych sadzi siê 
stosunkowo du¿o, porównuj¹c podobnej skali winnice 
po³o¿one w krajach winiarskich, gdzie w winnicy tej 
wielkoœci mog³oby to byæ raptem 3-5 odmian, a nie a¿ 
blisko 40. Nie ma jednak innej drogi. Nikt nam nie da 
gwarancji, jaka odmiana spisze siê dobrze w naszej 
winnicy. Nawet jeœli mamy najlepsz¹ w³asn¹ winnicê 
doœwiadczaln¹, ale po³o¿on¹ w innym miejscu - czy  
jeszcze gorzej - w innym regionie. Niezbêdna jest pewna 
doza ryzyka w nasadzeniach i ryzyko to w Miêkini ju¿ 
dawno temu podjêto. Chwa³a im za to, nastêpnym 
bêdzie ³atwiej, zreszt¹ sam osobiœcie w jakimiœ stopniu 
bazujê na doniesieniach z tego co udaje siê w Miêkini, 
jako wyznaczniku dla innych winnic zlokalizowanych 
w regionie.

Ciê¿ko bêdzie pobiæ rozmach poczynañ w winnicy 
w Miêkini. Znaj¹c doœæ dobrze realia naszego rynku, 
wydaje siê, ¿e nie ³atwo i nie prêdko oddadz¹ palmê 
pierwszeñstwa najwiêkszej winnicy w Polsce. Jednak 
konkurencja nie œpi i co roku powstaj¹ nowe kilku-
hektarowe winnice. Kto wie czy ju¿ za rok nie stan¹          
w szranki z Winnicami Jaworek, prezentuj¹c swoje 
pierwsze m³ode wina?

Produkty z Miêkini z racji iloœci i ró¿norodnoœci wraz z mê¿em Robertem, w³aœciciele winnicy Kinga, pan Marek 
(robi¹ tam choæby i miody pitne) to temat na osobny artyku³, trzeba Krojcig wraz z córk¹ Magdalen¹ z winnicy rodzinnej Stara Winna 
jednak przyznaæ, ¿e i tu tak¿e pokonano ju¿ d³ug¹ drogê. Zawsze te¿ Góra, pan Lech Jaworek, w³aœciciel Winnic Jaworek wraz z szefem 
mi³o kolejny raz zobaczyæ siê i porozmawiaæ z pani¹ Sabin¹ tamtejszej winnicy, dyrektorem Grzegorzem Nowakowskim, to 
Po³oñsk¹, technologiem który za miêkiñskie wina odpowiada. tylko czêœæ osób z jakimi mieliœmy przyjemnoœæ i zaszczyt porozma-
Winnice Jaworek to najbardziej uznana marka wœród polskich win,         wiaæ.
a ci którzy ich jeszcze nie próbowali niech po prostu ¿a³uj¹. Ja jednak Czêœæ pierwsza imprezy by³ to czas na prezentacjê stoisk firm 
czekam na polskiego czerwonego burgunda, dla którego warto tam winiarskich i obecnych winnic. Czêœæ ta by³a otwarta dla wszystkich 
bêdzie odbyæ choæby i piesz¹ pielgrzymkê.goœci i mimo i¿ oficjalna degustacja by³a przewidziana w czêœci 

drugiej, tak¿e i teraz mo¿na by³o zakosztowaæ wielu win. Podawany 
______________by³ m.in. Cabernet Sauvignon z Miêkini, który zdoby³ uznanie 
* Krzysztof Górka  www.winnicepolskie.pl.

zarówno wœród goœci jak i w konkursie sommelierów.
Winnica Kinga to ju¿ 22 lata tradycji, a to na naszym m³odym 

rynku winiarskim rzecz niezwyk³a. Na imprezie winnica 
reprezentowana by³a przez Kingê Kowalewsk¹-Koziarsk¹ wraz z mê-
¿em Robertem. Ich wyroby i drobiazgowa oprawa robi¹ niesamowite 
wra¿enie. Na stoisku obejrzeæ mo¿na by³o konfitury z winogron, ocet 
winny, kiszone liœcie winogron, wspania³¹ grappê z umieszczonymi        
w butelce jagodami wraz z liœciem, a w koñcu oczywiœcie i wina 
gronowe. By³a tak¿e kolekcja ksi¹¿ek.  Podczas rozmowy z pani¹ 
King¹ odkry³em wspólne zainteresowanie odmian¹ Riton, niezbyt          
u nas obecnie popularn¹.

Nie ma chyba w Polsce winiarza, który nie s³ysza³by o winnicy w 
Miêkini (oficjalna nazwa: Winnice Jaworek). Pan Lech Jaworek 
konsekwentnie realizuje swoj¹ wizjê najwiêkszej w Polsce winnicy.         
O jej wielkoœci kr¹¿¹ ju¿ legendy, ale nic dziwnego, skoro praktycznie 
co roku jest ona powiêkszana. Z ust samego pana Grzegorza 
Nowakowskiego us³yszeliœmy, ¿e obecnie winnica ma 22,85 ha. 
Poczynania w nasadzeniach zawsze by³y tam bardzo œmia³e, ale kto 
jeszcze odwa¿y³by siê dosadzaæ winoroœl w takiej iloœci i to w mo-

3

Krzysztof Górka



Kolejn¹ winnic¹, a z pewnoœci¹ najwiêksz¹ niespodziank¹ by³a doniesienia o wyraŸniej, wrêcz ostrej kwasowoœci win zielonogórskich, 
winnica rodzinna pana Marka Krojciga,  Stara Winna Góra. Dla nale¿y stwierdziæ ¿e styl tamtych win musia³ byæ zupe³nie inny. Inne 
mnie by³a ona tak¹ niespodziank¹ pó³ roku wczeœniej, gdy w czerwcu czasy, inne wina. Tak¿e utrzymanie i wyposa¿enie samej winnicy jest 
przy okazji konferencji w Mierzêcnie mia³em okazjê odwiedziæ j¹    p ra k t yc z n ie  w zorcowe, byliœmy pod wra¿eniem widz¹c u nas w kraju 
w towarzystwie panów Reinharda Antesa i ampelografa Andreasa obrazki typowe raczej dla winnic w krajach o tradycjach winiarskich 
Junga. Na wspomnienie tego miejsca przychodz¹ na myœl same du¿o bogatszych.  
superlatywy. Winnica po³o¿ona jest w Górzykowie, na skarpie nad Na stoisku winnicy rodzinnej by³a tak¿e Magadalena Krojcig. To 
Odr¹, z której roztacza siê wspania³y na widok na ni¿ej po³o¿one niezwykle sympatyczny akcent, i¿ pan Marek zachêca swoje córki do 
tereny i mimo odleg³oœci kilkunastu kilometrów a¿ na sam¹ Zielon¹ winiarstwa i podkreœla rodzinny charakter tego przedsiêwziêcia. 
Górê. Warto wspomnieæ, ¿e to miejsce dla uprawy winoroœli M³ode mamy winiarstwo, ale ju¿ s¹ godni nastêpcy! 
historyczne, po³o¿one tu¿ obok Cigacic (przedwojenne Odereck, czyli Na koniec muszê wspomnieæ, i¿ pan Marek Krojcig nie 
róg Odry, miejsce gdzie rzeka skrêca gwa³townie na zachód). Jaka wyczerpa³ jeszcze swego potencja³u twórczego i podzieli³ siê ze mn¹ 
klasyczna odmiana jest najbardziej mrozoodporna i szczególnie swoimi planami co do uprawy oliwek! Gaj oliwny w Polsce   tego 
dobrze dojrzewa na zielonogórskich lekkich glebach i czêstych tam jeszcze nie by³o, choæ znamy ju¿ przyk³ady uprawy tak niezwyk³ych 
piaskach? Szczêœliwie pan Marek zna³ odpowiedŸ i nasadzi³ sporo dla nas roœlin jak kiwi, migda³y czy figi, a nawet bambusy i palmy 
Rieslinga (jest to tylko jedna z kilku odmian uprawianych   m roz oo d po rn e.        
w Górzykowie, rosn¹ tam m.in. St. Laurent, Regent, Traminer czy Winnica Pa³ac Mierzêcin zaprezentowa³a siê w wyk³adzie 
Saphira). Choæ w zasadzie Riesling by³ stale popularny w Niemczech, prowadzonym przez pana £ukasza Chrostowskiego. Po kilku 
to jednak w zesz³ym roku sta³ siê zdecydowanie najbardziej latach doœwiadczeñ na 40 arach zrezygnowano z modnego u nas 
poszukiwan¹ odmian¹ i wielu winiarzy nie zdo³a³o go posadziæ   d o b or u  g ³ ów n i e  w œ ró d mieszañców miêdzygatunkowych, w kierunku 
z braku dostêpnych sadzonek. Sezon nastêpny równie¿ bêdzie nale¿a³ winoroœli szlachetnej i wybranych dwóch mieszañców o najwy¿szej 
do Rieslinga i byæ mo¿e po czêœci tak¿e do Pinot Gris, co potwierdza jakoœci (Rodno i Regent). Ca³a winnica zajmuje obecnie ok. 6,5 ha, co 
najnowszy trend powrotu do odmian bia³ych po wielu latach plasuje j¹ prawdopodobnie na drugiej pozycji w Polsce. Choæ to region 
preferowania odmian czerwonych jak Regent czy Spätburgunder. lubuski, z pewnoœci¹ warunki klimatyczne s¹ nieco s³absze ni¿               
Odk¹d spróbowa³em rieslinga z winnicy w Górzykowie wiedzia³em, ¿e w okolicach Zielonej Góry. St¹d te¿ dobór odmian nieco bardziej 
jest ju¿ tylko kwesti¹ czasu, gdy pokazany szerszej publicznoœci podbije ostro¿ny ni¿ mo¿na by polecaæ w tym regionie. Na terenie p³askim 
ich serca. Takie wino po prostu nie mo¿e siê nie podobaæ, jest zrobione znalaz³y siê wczesne mieszañce Rondo i Regent, a tak¿e mniej 
w modnym stylu m³odych win o silnie owocowych aromatach, z pe- wymagaj¹ce termicznie odmiany V. vinifera jak Kernling. Najlepsze 
wnoœci¹ w procesie ch³odnej fermentacji. Wino o umiarkowanej dzia³ki na stromym zboczu opadaj¹cym w stronê jeziora zajmuj¹ 
kwasowoœci, lekko s³odkie, mo¿e nawet z nieco zbyt du¿¹ zawartoœci¹ Frühburgunder (Pinot Noir Precoce), Pinot Noir (klasyczny 
cukru resztkowego. Wiem, ¿e pan Marek Krojcig bazuje na doradztwie francuski klon Entav 115, Spätburgunder (nowe topowe klony 
winiarzy z Niemiec i jest to w jego winach zauwa¿alne. Bynajmniej niemieckie z serii Gm 20-x), Chardonnay, Traminer i w najmniejszej 
nie jest to wada, to bardzo rozs¹dne siêgaæ po pomoc i wiedzê z miejsc skali najpóŸniej z nich dojrzewaj¹cy Riesling. Czy i tu Riesling da 
gdzie to robiæ po prostu warto. Pytanie czy tak smakowa³y dawne najlepsze wina? Czas poka¿e, choæ w tym przypadku stawiam raczej 
zielonogórskie rieslingi? Chyba to niemo¿liwe, czytaj¹c stare na inne odmiany. 
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W centrum winnicy na skrzy¿owaniu g³ównych dróg planowane umo¿liwienie zebranej publicznoœci uczestniczenia w konkursie (w tej 
jest wybudowanie domku winiarskiego w tradycyjnym stylu typowym czêœci testowano 6 win). Podczas degustacji og³aszano wyniki 
dla ziemi lubuskiej. To fantastyczny pomys³ i dowód, ¿e w³aœciciele wczeœniejszego konkursu dla sommelierów i osobno dla dziennikarzy. 
znajduj¹ tak¿e czas i pieni¹dze na pok³on winnej tradycji regionu. By³a te¿ oczywiœcie chwila na konsumpcjê.
Ca³kiem przecie¿ niedaleko, w Santoku i na stokach Noteci, Wyniki konkursów.
uprawiano niegdyœ winoroœl i by³a to wówczas zapewne pó³nocna Konkurs dla sommelierów (max. 150 pkt.).
granica jej uprawy w Europie. Dziœ te granice le¿¹ znacznie dalej,            Sk³ad komisji: Pawe³ GóŸdŸ, Adam Serwatka i sêdzia miêdzynaro-
a kwesti¹ kilku najbli¿szych sezonów jest dzieñ, gdy spróbujemy win dowy ze Stowarzyszenia Sommelierów Polskich Andrzej Œmigielski.
od naszych przyjació³ winiarzy z Norwegii i Finlandii.   Kategoria wina bia³e m³ode:

Póki co czekam na degustacjê win w domku winiarskim Traminer 2007, Winnica Krojcig, 92 pkt.
poœrodku mierzêciñskiej winnicy. Znaj¹c determinacjê w³aœcicieli i ich Kategoria wina bia³e dojrza³e:
ambitne plany co do maj¹cej powstaæ przetwórni, bêd¹ to wina godne Riesling 2005, Winnice Jaworek, 93 pkt.
tradycji regionu z jakiego pochodz¹. Kto wie, czy z racji na wy¿sz¹ Riesling Kabinett 2006, Winnica Krojcig, 90 pkt.
kwasowoœæ nie spróbujemy tam kiedyœ polskiego szampana z mie- Cuvee 2006 „Gronowy Promyk”, Winnica Kinga, 79 pkt.
szanki Pinot Noir i Chardonnay? A mo¿e coœ w stylu niemieckich Kategoria wina czerwone m³ode:
sektów z Kernlinga, odmiany do tego wspaniale predysponowanej? Marechal Foch, Winnica Jaspis, 117 pkt.
Trzymam kciuki za winnicê Pa³ac Mierzecin, aby jej wina do³¹czy³y Regent 2007, Winnica Jaspis, 88 pkt.
do grona obecnych liderów w Polsce. Go³ubok 2007, Winnica Kinga, 71 pkt.

Na naszym skromnym stoisku firmowym wystawiliœmy Kategoria wina czerwone dojrza³e:
hydroprasê o pojemnoœci 80 l, m³ynko-odszypu³kiwarkê i nieco Cabernet Sauvignon 2004, Winnice Jaworek, 90 pkt.
literatury winiarskiej, w tym reprint „Winoroœli” Stanis³awa Madeja. „Ciemny Burgund” 2004, Winnice Jaworek, 79 pkt.
Ca³y czas na rzutniku prezentowane by³y zdjêcia o tematyce „Gronowy Rubin” 2006, Winnica Kinga, 68 pkt.
winiarskiej, w tym seria najlepszych fotografii z konkursu „Moja Prawdziw¹ sensacjê wzbudzi³ pan Roman Wolniewicz, 
Winnica”, og³oszonego przez nasz portal internetowy. w³aœciciel winnicy Jaspis w D³u¿cu, który oczarowa³ zgromadzonych 

Czêœæ pierwsz¹ imprezy zakoñczy³ wyk³ad pana Aleksandra goœci opowieœciami o swojej winnicy. Pan Roman jest w³aœcicielem 
W¹sikowskiego. Prelegent zaprezentowa³ swoje najmocniejsze ponad 1- hektarowej plantacji w D³u¿cu, w której w³aœciwie wszystko 
strony, czyli fantastyczn¹ wiedzê o szkodnikach winoroœli, jak¹ powstaje dziêki mozolnej pracy jego r¹k, m.in. tarasy do uprawy 
zgromadzi³ przez dziesi¹tki lat uprawy. Podczas wyk³adu na stoliku winogron.  
mo¿na by³o obejrzeæ eksponaty jakie zebra³ pan W¹sikowski, m.in. Konkurs dla dziennikarzy (max. 90 pkt.).
³ozy uszkodzone przez Phomopsis viticola, drewno dotkniête Przewodnicz¹cym komisji by³ redaktor naczelny magazynu „Œwiat 
Agrobacterium vitis, czy larwy opuchlaka. Z pewnoœci¹ warto by tê Win”, pan Zbigniew Paku³a. 
wiedzê zebraæ w formie jakiejœ publikacji, która pos³u¿y³aby Regent 2007, Winnica Jaspis, 65 pkt. 
szerszemu gronu winiarzy. Riesling 2005, Winnica Krojcig, 58 pkt. 

W czêœci drugiej odby³a siê winna biesiada po³¹czona z kon- Konkurs dla publicznoœci
kursem win dla publicznoœci i og³oszeniem wyników konkursu dla Riesling Kabinett 2006, Winnica Krojcig. 
sommelierów i dziennikarzy. Trzeba przyznaæ, ¿e organizatorzy Riesling 2005, Winnice Jaworek.
stanêli na wysokoœci zadania. Rewelacyjnym pomys³em by³o                     Krzysztof Górka
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Zdjêcia: 
Przemys³aw Karwowski
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Od kilku dobrych lat na Ziemi Lubuskiej odradzaj¹ siê tradycje musia³am zrywaæ, choæ wino z niej wychodzi nam œwietne.
winiarskie. I nie chodzi tutaj tylko o doroczne zielonogórskie Do pomys³u przekona³a siê na spotkaniach stowarzyszenia 
winobranie. Kilku winiarzy z powodzeniem wyrabia wino z w³asnych winiarskiego.
winogron, a nadal powstaj¹ wci¹¿ nowe winnice, jak choæby ta - Tam spotka³am winiarzy z doœwiadczeniem i przekona³am siê, 
Karoliny i Mariusza Pacholaków w Mozowie ko³o Sulechowa. ¿e winnice to wieloletnia tradycja tego regionu i maj¹ jak najbardziej 

Oboje mieszkaj¹ i pracuj¹ w Zielonej Górze. Ona jest nauczy- racjê bytu w naszej szerokoœci geograficznej.
cielk¹, on wyk³adowc¹ akademickim. Ich wspólna praca to Poszukiwania ziemi trwa³y dwa lata.
winiarstwo. Kiedy siedem lat temu zrobili swoje pierwsze wina, nie - WyjeŸdzi³em zbiorniki benzyny i w koñcu znalaz³em prawie 
pomyœleli nawet przez chwilê, ¿e za³o¿¹ winnicê z prawdziwego piêæ hektarów w Mozowie - mówi szczêœliwy winiarz.
zdarzenia. Po zakupie ziemi zaczê³y siê prace przygotowuj¹ce j¹ do pierw-

  - Najpierw zrobiliœmy nastaw z bia³ych i czerwonych winogron, szych nasadzeñ. Du¿¹ pomoc¹ byli rodzice Gra¿yna i Jerzy Szymañscy 
a tak¿e z dzikiej ró¿y - wspomina Mariusz. oraz Andrzej i Anna Pacholakowie, a nawet dzieci Szymek i Agatka.

Pocz¹tkuj¹cy winiarz wiedzê czerpa³ najpierw z ksi¹¿ek. PóŸniej - Osobiœcie nigdy bym siê nie odwa¿y³ podj¹æ stworzenia winnicy. 
przyszed³ czas na szkolenie oraz cz³onkostwo w Zielonogórskim Chcia³bym, ¿eby to siê im uda³o - mówi teœæ Mariusza.
Stowarzyszeniu Winiarskim. Nie od pocz¹tku pasjê mê¿a podziela³a Dziœ na polu rodziny Pacholaków rosn¹ dwa tysi¹ce sadzonek. 
Karolina. Wœród nich takie odmiany jak Aurora, Riesling, Müller Thurgau, 

 - Kiedy w domu by³a jedna czy dwie butle, to mi nie Bianca, Traminer, Rondo, Regent czy Pinot Noir.
przeszkadza³y, ale jak trzy lata temu Mariusz zrobi³ dwadzieœcia - Jeœli patron winiarzy, œw. Urban pomo¿e, to pierwsze zbiory 
siedem ró¿nych win, zaczê³am siê trochê denerwowaæ - mówi z uœmie- bêd¹ ju¿ za rok, a za dwa lata bêdzie mo¿na piæ wino wytworzone ju¿ 
chem. - Cz³owiek nie wiedzia³ co to z tego bêdzie, a to tylko miejsce w ca³oœci w naszej winnicy - mówi¹ m³odzi winiarze.
zajmowa³o. Karolina i Mariusz z winogron z w³asnej winnicy chc¹ tak¿e 

Zaczê³a podzielaæ pasjê mê¿a kiedy jego wina docenili goœcie. robiæ wino, które mog³oby byæ u¿ywane podczas Mszy œw. Jakie 
 - Dobrze, ¿e z niektórych, jak na przyk³ad wino z buraków, mój powinno spe³niaæ warunki? Wino mszalne wed³ug wskazañ Kodeksu 

m¹¿ ju¿ zrezygnowa³ - œmieje siê. Prawa Kanonicznego „powinno byæ naturalne z owocu winnego i nie 
Teraz ma³¿eñstwo Pacholaków robi napoje winne z dzikiej ró¿y, zepsute”. W myœl Ogólnego Wprowadzenia do Msza³u Rzymskiego 

czarnej porzeczki, malin, je¿yn i truskawek. Najwa¿niejsze s¹ jednak, musi byæ to wino „naturalne, czyste i bez dodatków obcych 
jak na prawdziwych winiarzy przysta³o, wina z winogron. substancji”. Wina liturgicznego, jak zauwa¿a bp Stefan Cichy                  

Pomys³ w³asnej winnicy pojawi³ siê lata temu. z Komisji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu 
- Pomyœla³em, czemu by nie kupiæ kawa³ka ziemi i spróbowaæ Polski, nie mo¿na dos³adzaæ. 

kiedyœ samemu, od podstaw, wypielêgnowaæ owoc i zrobiæ z niego wino  - W przypadku wina mszalnego ma to byæ naturalna 
- t³umaczy Mariusz. fermentacja bez dodatków - t³umaczy.

Tutaj tak¿e Karolina by³a pocz¹tkowo sceptycznie nastawiona.
- Mariusz to by³ zawsze ogrodnik. A ja mia³am uraz do pracy           

w ziemi, bo moi rodzice mieli dzia³kê pod Zielon¹ Gór¹, na której                                                           
spêdza³am pó³ wakacji. Do dzisiaj nie lubiê czarnej porzeczki, któr¹          Dalszy ci¹g na stronie 10
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Mein Heimatland so fern im Osten,
Miros³aw Kulebawie zieht die Sehnsucht mich zu dir, mein Glück,

ach, könnte einmal noch mein Blick dich schauen, Gespräch mit Grünbergerin
wie gerne kehrte ich zu dir zurück. Ich habe mit Frau Ella Mielcarek, die wohnt in ihrem 

alten Familienhaus in Nowy Kisielin neben Zielona Góra, 
Ich möchte ruhn am schönen Oderstrande, vor Weihnachten getroffen. Sie hat mir ihr Gedicht zur 
wo still die Wellen raunen Heimatland, neuen Nummer „Grünberger Winzer" gegeben. Ich frage 
wo meine Eltern mich mit Liebe hegten, sie nach dieser Stadt, die in ihrem Herzen immer noch lebt.
bis endlich mich der Jugend liebste fand. - So schrieb ich einst vor mehr als 50 Jahren  - 

antwortete sie mir. - Ich kann es heute selbst fast nicht 
Ich fahr ins Schlesierland, in meine Heimat, verstehen, daß Grünberg ist mehr als dreimal grösser 
wenn sie auch weit und fern von mir ist, geworden. Und schöner als einst, sag ich, ist es auch. Auch 
ich muss noch einmal meine Rebenberge grüssen, Reben giebt es wieder viel, rings um und in der Stadt, auch 
mein Grünberg, dich du meiner Jugend Glück. wo es nur ein leeres Plätzchen hat, doch als Symbol von 

einst. So würde ich es sehn. Kann man doch das Gebäude 
Nun bin ich hier am stolzen Oderstrande, der Firma Weinbrand Raetsch nehmen. Es ist geschmückt 
die Wellen raunen still am selben Ort, ringsum mit goldenen Reben, eine schönere Erinnerung 
doch leider ist es nicht dasselbe raunen an die Obst- und Rebenstadt, kann es kaum geben. Jeder 
die Sehnsucht zog mich, doch geh gern ich fort. erkennt auf der ersten Blick, das dies die Palmenhalle ist, 

die Touristen von der Palmenhalle begeistert seien. Auch 
Wo sind die Berge mit den goldnen Reben, ehemalige Grünberger kommen als Touristen hier zurück. 
der Koscheberg und die Luisenhöh, Sie sind begeistert von diesem Anblick, fehlt also nur der 
es ist Erinnerung wohl nur geblieben, Rebenwein, denn das ist und bleibt für uns ein Stück 
denk ich zurück, dann tut das Herz mir weh. unserer Heimat.

Nur die Erinnerung bleibt in meinem Herzen,
voll Sehnsucht, denke ich an dich zurück
mein Heimatland, wie bist du fremd geworden,
du meine Sehnsucht, meiner Jugend Glück.
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Ella Mielcarek



Mówi o tym tak¿e prof. Zbigniew Czarnecki z Instytutu œw. Stanis³awa Kostki, do której nale¿y winnica Pacholaków.
Technologii ¯ywnoœci Pochodzenia Roœlinnego na Uniwersy- - Osobiœcie im kibicujê. Widaæ, ¿e s¹ pasjonatami, a nie 
tecie Poznañskim, który dla producentów wina przeprowadza tylko nastawiaj¹ siê na zysk. Próbowa³em ich wina. Bardzo 
analizy chemiczne w celu ustalenia zgodnoœci z wymaganiami smaczne  - mówi ksi¹dz Henryk.
stawianymi winom mszalnym. - Odprawi³by ksi¹dz msze œwiête na takim winie?  - pytam.

- Tylko cukry zawarte w winogronach mog¹ byæ u¿yte - Jeœli to wino bêdzie spe³nia³o kryteria wina mszalnego,          
podczas fermentacji alkoholowej. Nie mo¿na stosowaæ innych a w takim kierunku idzie to gospodarstwo, to jak najbardziej. 
moszczów ni¿ winogronowe, ani cukru jako œrodka Trzeba popieraæ lokalnoœæ - odpowiada.
dos³adzaj¹cego. Wykonywana przez nas analiza wina z du¿ym M³odych winiarzy chwali tak¿e miejscowa so³tys Helena 
prawdopodobieñstwem pozwala wykryæ ewentualne Chmiel.
zafa³szowanie - wyjaœnia. - Wiele m³odych wyje¿d¿a dziœ ze wsi, a oni tu przyje¿d¿aj¹ 

Wino bez dodawania cukru, jak zauwa¿a winiarz Marek i chc¹ rozwijaæ podupadaj¹ce rolnictwo. Nie za³amuj¹ r¹k, ale 
Senator z Niedoradza ko³o Zielonej Góry, ³atwiej jest realizuj¹ swoj¹ pasjê. Jestem pe³na podziwu dla ich pracy.
wyprodukowaæ w klimacie œródziemnomorskim. Winiarstwo to pasja Karoliny i Mariusza.

- Tam winogrona koncentruj¹ du¿e iloœci cukru daj¹c - Kiedy jestem na winnicy, czujê tak jak œpiewa w jednej     
mocne, niewymagaj¹ce siarkowania wina. z piosenek Anna Maria Jopek, ¿e to jest moje niebo. Ta praca 
¯eby produkt zas³u¿y³ na miano wina musi dodaje skrzyde³  zapewnia Mariusz.
zawieraæ minimum 9% alkoholu, czyli Winiarze z optymizmem patrz¹ w przysz³oœæ i marz¹                  
winogrona musz¹ mieæ oko³o 16% cukru. o osiedleniu siê przy winnicy oraz... ³agodnej zimie dla 
Je¿eli rok jest fatalny, to w naszym klimacie sadzonek.
zdarzaj¹ siê ni¿sze stê¿enia cukru  - wyja- - Liczymy tak¿e na m¹droœæ naszych ustawodawców, aby 
œnia. jak najszybciej mo¿na by³o sprzedawaæ wino w³asnorêcznie 

Inaczej sprawa ma siê ju¿ jednak                        zrobione.
z siarkowaniem wina. „Dodatki, których       Krzysztof Król
celem jest konserwacja wina, s¹ 
dozwolone i nie naruszaj¹ ani wa¿noœci, 
ani godziwoœci materii”, czytamy                
w najnowszym numerze biuletynu 
liturgicznego „Anamnesis” pod re-
dakcj¹ biskupa Stefana Cichego. W 
naszym klimacie siarkowanie jest 
nieodzowne.

- Pirosiarczynu dodaje siê           
w celu ustabilizowania wina             
i zabezpieczenia siê przed nie-
korzystnymi zmianami w goto-
wym produkcie - t³umaczy 
Marek Senator.

Jednak zbyt du¿a iloœæ 
siarczynów, jak zauwa¿a prof. 
Czarnecki, mog³aby daæ nega-
tywny wynik w przepro-
wadzonej analizie, a tym 
samym odrzucenie takiego 
wina jako nie spe³niaj¹cego 
kryterium wina mszalnego.

- W naszym instytucie 
badamy wina z Bu³garii, 
Hiszpanii czy Austrii. W zasa-
dzie wiêkszoœæ z nich jest robio-
na na konserwowanych mo-
szczach.

Wiele osób docenia ju¿ 
pracê lubuskich winiarzy. 
Wœród nich jest ksi¹dz Henryk 
Wojnar, proboszcz parafii p.w. 
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Zwracam siê do zielonogórskich 
winiarzy z proœb¹ o wykorzystanie 
umiejêtnoœci cz³owieka, który jest 
niezwykle uzdolniony w rzadkiej 
dziedzinie artystycznej, jak¹ jest 
sznurorzeŸbiarstwo. Umiejêtnoœæ tê 
mo¿na wykorzystaæ w eksponowaniu 
Waszych produktów, nadaj¹c im 
niepowtarzalny i ekskluzywny 
wygl¹d. Oploty mo¿na stosowaæ na 
ka¿dego rodzaju butelce bez wzglêdu 
na jej wielkoœæ i kszta³t. Pomoc, jakiej 
udzielicie temu artyœcie, mo¿e 
przynieœæ obopólne korzyœci .  
Tymczasem cz³owiek, w którego 
imieniu wystêpujê, chc¹c utrzymaæ 
rodzinê zmuszony jest do wyjazdu za 
granicê, gdzie pracuje fizycznie. 
Liczê na zainteresowanie tematem i 
odzew na mój adres internetowy:
 makkley33@wp.pl

Marek Kleybor
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W ostatni dzieñ listopada i pierwszy grudnia 2007 r. zielonogórscy 
winiarze nie pró¿nowali. Szereg imprez zorganizowanych z okazji 
pierwszego toczenia m³odego wina zielonogórskiego obchodzono             
w tym roku w dwóch miejscach: Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. K.C. Norwida i w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ciesz¹c 
siê z goœcinnoœci szacownych murów i ¿yczliwoœci, z jak¹ spotykaliœmy 
siê zarówno ze strony dyrekcji jak i pracowników tych instytucji, 
pierwsz¹ czêœæ dnia spêdzaliœmy pracowicie - aby wieczorem 
odetchn¹æ przy winie i muzyce. I tak szeœciogodzinne szkolenie z cyklu 
„Alternatywne kierunki produkcji roœlinnej”, którego tematem by³a 
„Uprawa i mo¿liwoœci wykorzystania winoroœli”, poprowadzi³ w sali 
wyk³adowej biblioteki Roman Myœliwiec z Winnicy „Golesz” w Jaœle. 
Frekwencja dopisa³a, bo nie tak czêsto mamy mo¿liwoœæ 
otrzymywania wiedzy od najbardziej doœwiadczonego winiarza              

dr Alina Œwiderska. Zwróci³a uwagê, ¿e po przesz³o 150 latach jakie 
w kraju. 28 osób zapozna³o siê z budow¹ krzewu, upraw¹, 

minê³y od pierwszego wydania, medycyna poczyni³a ogromne postêpy 
odmianami i produkcj¹ wina, a na koniec otrzyma³o stosowne 

i wiele pogl¹dów i sformu³owañ dr Wolfa jest ju¿ nieaktualnych. Tak 
zaœwiadczenia.

samo proponowane w kuracji dawki winnych gron (do 7,5 kg 
O godzinie 19.00, tym razem w Sali Dêbowej biblioteki 

dziennie!) wzbudzaj¹ uœmiech, niemniej wszyscy dziœ wiemy o po-
wojewódzkiej, rozpoczê³a siê promocja ksi¹¿ki Ewalda Wolffa 

twierdzonych w³asnoœciach leczniczych substancji zawartych w soku 
„Kuracja winogronowa”, wydanej przez wydawnictwo Pro-Libris pod 

winogronowym i pestkach winogron.
redakcj¹ Miros³awa Kuleby, a przet³umaczonej z niemieckiego 

Nawi¹zaniem do wspó³czesnego spojrzenia na medycynê i od-
przez Aleksandrê Holli. Po przywitaniu zgromadzonych goœci przez 

krycia nowych zwi¹zków leczniczych w winoroœli by³ wyk³ad pt. 
dyrektor biblioteki Mariê Wasik spotkanie poprowadzi³ prezes 

„Wyt³oki winiarskie - cenne Ÿród³o bioaktywnych substancji” Sylwii 
naszego stowarzyszenia, Roman Grad. Niestety, z powodu choroby 

Mildner-Szkudlarz z Wydzia³u Nauk o ¯ywnoœci i ¯ywieniu na 
zabrak³o Miros³awa Kuleby, wiêc wspó³twórców polskiego przek³adu 

Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Okazuje siê, 
ksi¹¿ki reprezentowa³a autorka pos³owia i konsultant medyczny, pani 

¿e w wyt³okach, które obecnie przerabiane s¹ w gorzelniach lub 
stosowane do nawo¿enia, jest szereg przydatnych substancji 
bioaktywnych. S¹ to g³ównie: „zwi¹zki fenolowe zawarte w wino-
gronach, na które sk³adaj¹ siê przede wszystkim antocyjany, a na-
stêpnie pochodne kwasu hydroksycynamonowego, flawonole i stil-
benoidy, zgromadzone w wiêkszoœci w nasionach i skórce. Wœród 
polifenoli znajduj¹cych siê w nasionach winogron przewa¿aj¹ kwas 
galusowy, katechiny i epikatechiny natomiast w skórce: kwas elagowy, 
myrycetyna, kwercetyna, kempferol i trans-reswaratrol”. A bogatym 
Ÿród³em tych zwi¹zków s¹ w³aœnie wyt³oki. Polifenole mog¹ wiêc byæ 
dodatkiem do zdrowotnej ¿ywnoœci, np. pieczywa, jako substancje 
profilaktyczne zmniejszaj¹ce ryzyko wystêpowania chorób 
cywilizacyjnych, takich jak nowotwory i choroby uk³adu kr¹¿enia. 
Równie¿ ekstraktów otrzymywanych z wyt³oków mo¿na u¿yæ do 
stabilizacji t³uszczów spo¿ywczych.

Promocji ksi¹¿ki towarzyszy³a oprawa muzyczna w postaci 
utworów na gitarê klasyczn¹, w wykonaniu uzdolnionej m³odzie¿y           
z zielonogórskiej szko³y muzycznej. Spotkanie zakoñczy³a ma³a 
prezentacja lokalnych winnic, degustacje i poczêstunek grzanym 
winem, w otoczeniu plansz dokumentuj¹cych ¿ycie stowarzyszenia.

W sobotê, od godziny 11.00, w sali Muzeum Ziemi Lubuskiej 
przez prawie cztery godziny trwa³o robocze forum poœwiêcone 
„Problemom prawnym polskiego winiarstwa”. Zgromadzeni z za-
interesowaniem wys³uchali prezentacji Sylwii Mildner-Szkudlarz 
o wykorzystaniu wyt³oków winiarskich. Forum poprowadzi³ Marek 
Krojcig. Jako pierwszy g³os zabra³ przedstawiciel Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Potocki, naczelnik Wydzia³u 
Wyrobów Winiarskich i Spirytusowych. Opowiedzia³ o swoich 
wyjazdach do Brukseli i nie wykluczy³ korzystnych dla nas zmian            
w niedalekiej przysz³oœci, nazywaj¹c je enigmatycznie „mi³ymi 
niespodziankami”. Przed dyskusj¹ zda³ relacjê z prac nad 
wprowadzeniem korekt w s³ynnym ju¿ artykule 17 ustawy z dnia            
22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich i orga-
nizacji rynku wina. Jego zdaniem resort rozumie postulaty winiarzy, 
ale nie wszystkie s¹ do spe³nienia. Œrodowiska winiarskie powinny pod 
jednym szyldem wystêpowaæ z inicjatywami, wybieraj¹c najszybsz¹ 
drogê legislacyjn¹. Wszelkie wnioski musz¹ byæ przekonsultowane ze 
specjalistami z odpowiednich dziedzin i uzasadnione.

Przemys³aw Karwowski



Kolejnym ciekawym wyst¹pieniem by³o przedstawienie sytuacji Oprócz stoisk winnic prezentacje w bibliotece i muzeum 
prawnej za Odr¹ przez prezesa winiarzy z Grano, Helmuta Moelle. uzupe³nia³a wystawa akcesoriów i przyrz¹dów do produkcji wina 
Niestety, zaproszenia na forum nie przyjêli przedstawiciele sklepu „Winiarz.pl”. To mi³e, ¿e Marcin razem z ¿on¹ aktywnie 
Ministerstwa Finansów. Obecny na spotkaniu dyrektor w³¹czyli siê w dzia³alnoœæ stowarzyszenia. Mieli tak¿e swoje wina. Do 
Departamentu Rolnictwa, Œrodowiska i Rozwoju Wsi, Marek tañca przygrywa³ Chorus Quartet, a wyœmienite jedzenie 

przygotowa³a restauracja „Ramzes”. Spektrum wieku tañcz¹cych ¯eromski, obieca³ pomoc Urzêdu Marsza³kowskiego województwa 
by³o niema³e, a o pó³nocy mo¿na by³o niektórym pozazdroœciæ kon-lubuskiego w zorganizowaniu, zaraz na pocz¹tku przysz³ego roku, 
dycji. Degustacyjnej i tanecznej!spotkania resortowych specjalistów, które ma pomóc we 

wprowadzeniu w ¿ycie postulatów polskich winiarzy. Pan Krzysztof 
          Przemys³aw KarwowskiPotocki wyrazi³ gotowoœæ wziêcia udzia³u w takim przedsiêwziêciu, na 

które oczywiœcie zostan¹ zaproszeni przedstawiciele innych œrodowisk 
winiarskich z kraju. Sylwia Mildner-Szkudlarz

Pe³ne wra¿eñ dwa dni zakoñczy³a biesiada winiarska wraz         
z prezentacjami wyrobów regionalnych winnic. Impreza nosi³a 
nazwê „M³ode wino zielonogórskie  rocznik 2007”. Spotkanie 
rozpoczê³o siê od wrêczenia podziêkowañ dla instytucji które 
wspomog³y nasz udzia³ w Winobraniu 2007, a by³y to: Zak³ad Bibliografia
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Muzeum Ziemi Lubuskiej 1. Bonilla F., Mayen M., Merida J., Medina M. Extraction of 
i Stowarzyszenie „Moje Miasto”. W salach muzeum mo¿na by³o phenolic compounds from red grape marc for use as food lipid 
skosztowaæ szerok¹ gamê m³odych win, zarówno bia³ych jak i czer- antioxidants. Food Chem. 1999, 66, 209-215.
wonych, odmianowych jak i cuvee. Wymienimy je z kronikarskiego 2. Jayaprakasha G.K., Selvi T., Sakariah K.K. Antibacterial and 
obowi¹zku: antioxidant activities of grape (Vitis vinifera ) seed extracts. Food Res. 

Winnica „Julia”: Dornfelder, Pinot noir. Internat. 2003, 36, 117-122.
Winnica „Katarzyna”: cuvee Rondo, Regent i Go³ubok. 3. Lafka T. I., Sinanoglou V., Lazos E. S. On the exraction and 
Winnica „Mi³osz”: Alibernet, Zweigeltrebe, cuvee Müller antioxidant activity of phenolic compounds from winery wastes. Food 

Thurgau, Devin i Veltliner. Chem. 2007, 104, 1206-1214.
Winnica „Mozów”: Cabernet, New York Muscat, bia³e z ko¿u- 4. Mazza G., Miniati E. Grapes. W: Antocyanins in fruits, 

chowskiej odmiany autochtonicznej. vegetables and grains. Boca Raton, Ann Harbor, London, Tokyo, CRC 
Winnica „U Micha³a”: cuvee Riesling i Aurora. Press. 1993, 149-199.
„Winnica nad Cybin¹” (goœcinnie): De Chaunac, Leon Millot, 5. Olas B. Resweratrol jako dobroczyñca w profilaktyce chorób 

Bianca, Seyval blanc. uk³adu kr¹¿enia. Kosmos. 2006, 55, 277-285.
6. Pastrana-Bonilla E., Akoh C. C., Sellappan S., Krewer G. 

Phenolic content and antioxidant capacity of muscadine grapes. J. 
Agric. Food Chem. 2003, 51, 5497-5503. 

7. Pinelo M., Fabbro P. D.,  Manzocco L., Nunez M. J., Nicoli M. 
C. Optimization of continuous phenol extraction from Vitis vinifera 
byproducts. Food Chem. 2005, 92, 109-117.

8. Rein D., Paglieroni T. G., Pearson D. A., Wun T., Schmitz H. 
H., Gosselin R., Keen C. L. Cacao and wine polyphenols modulate 
platelet activation and function. J. Nutr. 2000, 130, 2120-2126.

9. Spigno G., Faveri D. M. Antioxidants from grape stalks and 
marc: Influence of extraction procedure on yield, purity and 
antioxidant power of the extracts. J. Food Eng. 2007, 78, 793-801.

10. Spigno G., Tramelli L., Faveri D. M. Effects of extraction time, 
temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of 
grape marc phenolics. J. Food Eng. 2007, 81, 200-208.

11. Vinson J. A., Su X., Zubik L., Bose P. Phenol antioxidant 
quantity and quality in food. J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 5315-
5321.

12. Wang Z., Huang Y., Zou J., Cao K., Xu Y., Wu J. M. Effect of 
red wine polyphenol resveratrol on platelet aggregation in vivo and in 
vitro. Inter. J. Mol. Med. 2002, 9, 77-79.

13. Yilmaz Y., Toledo R. T. Oxygen radical absorbance capacities 
of grape/wine industry byproducts and effect of solvent type on 
extraction of grape seed polyphenols. J. Food Comp. Anal. 2006, 19, 
41-48.
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