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paolo Baso
degustuoja ir komentuoja 

geriausius Šveicarijos vynus

d e g u s t a c i j a  s u  a u t o r i t e t u

Lietuvoje Šveicarijos vyno nenusipirksi. Pačioje Šveicarijoje 

geriausių vynų laukiančiųjų sąrašas užpildytas keletui metų 

į priekį. Visgi kai kurie iš jų tokie įspūdingi ir unikalūs, kad prašy-

te prašosi į vyno kolekciją. Objektyvumo dėlei  DWCC 20141  

metu Montreux vykusią degustaciją pateikiame 2013 m. geriau-

sio pasaulio someljė Paolo Baso žodžiais. Žurnalo redaktorius 

pridėjo lietuvišką vyno vertinimą šimtabalėje skalėje. 

1 Digital Wine Communication Conference

Arūnas Starkus
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d e g u s t a c i j a  s u  a u t o r i t e t u

2 Šveicarijoje vynuogių derlingumas nurodomas gr/m2.

Vynas PaOlO BasO kOMentaras as VertiniMas

Pierre-luc leyvraz-st-saphorin Grand Cru 
„les Blassinges“ 2012 aOC lavaux

Molis ir kalkakmenis ant ledynmečio morenos. ežeras, saulė, akmenys šildo vynuoges. kvepia mielė-
mis, verbena,saldymedžiu, liepomis. tipiškas „Chasellas“. su saldumo pojūčiu. Šiek tiek CO2  įprasta 
„Chasellas“, siekiant padidinti gaivumą. Vidutinio tvarumo poskonis. 

 88

st-Jodern kellerei Visperterminer Heida 
Veritas 2012 aOC Wallis

Valė. Vienas gražiausių pasaulyje vynuogynų, nes netoli Materhorno, Monblano, Monte rozos. ne-
skiepytos vynuogės. nebuvo filokseros. 1000–1100 metrų virš jūros lygio. tokiame aukštyje šildo ir 
akmeninės sienos. 600 ml kritulių per metus. sodri spalva. kvepia ananasų drebučiais, žaliąja citrina, 
pernokusiais persikais, bananais, džiovintais abrikosais. koncentruotas skonis, tvarus poskonis. 
someljė vynas, nes prie visko tinka.  

88 

Domaine les Huitins-Dardagny sauvignon 
1er Cru 2013 aOC Genève

Padarytas moterų. Paprika, dūmas, pasijų vaisiai, šalavijas. traški rūgštis, tvarus poskonis. tipiškas 
Ženevai su aiškia prancūzų įtaka.  90

Caves de Chambleau –Colombier Pur 
sang Pinot noir Barrique 2010 aOC neu-
chatel 

Derlingumas 300 gr/m2.2 22 mėn. brandintas naujose ąžuolo statinėse. Vėlesnį skynimą nurodo 
aromatai:  vanilė, eukalipto balzamiškumas, prinokę braškės, vištidė. saldi ataka, grietinėliškas 
poskonis. Vidutinis svarumas, nedidelė ekstrakcija. Ąžuolas vis dar juntamas liežuvio vidury, reiktų 
metus palaukti iki visiškos integracijos. Vidutinio tvarumo poskonis. 

92

Gatenbein – Fläsch Pinot noir  2010 aOC 
Graubünden

netoli lichtenšteino. kvepia braškėmis, balzamiku, vanile. skonis intensyvėja. intensyvus ir elegan-
tiškas. alkoholio, rūgšties ir taninų harmonija. Vos juntamas ąžuolo, kavos aitrumo. ilgas laukiančių 
pirkėjų sąrašas.

94

Jean – rené Germanier – Vétroz Cayas 
syrah du Valais réserve 2009 aOC Valais

aukštutinė rona. skalūno dirva. kvepia juodaisiais pipirais, vanile, kiek redukuotas – guma. trešnių, 
mėsos, laukinės žvėrienos aromatai. Pirmoji ataka – saldūs vaisiai, prinokusios vynuogės. sodrus 
skonis, po truputį atsiveria. „sukramtoma“ tekstūra. Puikus balansas, ilgai trunkantis poskonis: 
juodieji pipirai, saldymedis. tinka su žvėriena, stirniena. 

92,5

Brivio Vini – Mendrisio Platinum 2011 aOC 
tessin

netoli Frančiakortos ir Pjemonto. Viduržemiškas klimatas, gera ekspozicija. ‘Merlot‘ ticine paplito 
po filokseros epidemijos. Šiek tiek pernokusios uogos, kiek padžiovintos prieš fermentaciją.  ryški), 
saldūs prieskoniai, vanilė. spalva matoma net ant taurės sienelių. trešnės, juodieji serbentai, kada-
gio uogos, ievos lapai (tipiška šiam regionui). aksominiai taninai.  sodraus juodųjų serbentų skonio. 
tinka brandinti, kai taninai kiek aitrūs, o ne kartūs. Potencialas – 10 metų.   

92

Clos de tsampéhro – Franthey tsampéhro 
rouge – edition i 2011 aOC Valais

Įdomus ‘Merlot‘, ‘Cabernet sauvignon‘, ‘Cabernet Franc‘ ir ‘Cornalin‘ mišinys. Derlingumas – 500 gr/m2, 
šaltai maceruotas, 21 mėn. brandintas prancūziško ąžuolo statinėse. sodri rubino spalva, stiprus 
prieskonių, juodųjų pipirų, žemuogių, vyšnių ir žemiškumo aromatas. Šildantis ir truputį alkoholiškas 
burnoje. sausas, ilgai trunkančio skonio, kuris puikiai evoliucionuoja. aitrūs, bet ne kartūs taninai. itin 
stiprus prieskonių, eukaliptų, balzaminių, saldymedžio kvapų poskonis. tarp vietinio ir tarptautinio 
stiliaus. Geras brandinimo potencialas. tinkamas tarptautinei publikai. 

95 

Valais Mundi– Uvrier electus 2010 aOC 
Valais 

‘Cornalin’, ‘Humagne rouge’, ‘Cabernet sauvignon’, ‘syrah’, ‘Diolinoir’, ‘Merlot’ ir ‘Cabernet Franc’. 
septynios vynuogių veislės, ir gerai, kad žmogus jas sudėjo, nes šiuo atveju žmogus yra svarbesnis 
už terroir. auga ant granito ir kalkakmenio. Vyšninė spalva. Puiki dermė. saldžių uogų, balzaminiai, 
kadagio, vanilės, pernokusių trešnių, aviečių, slyvų aromatai. labai kompleksiškas, ekstrahuotas, 
subalansuotas. svarus ir sutraukiantis, jaunas. Gali bręsti 10 m.  

96 

Marie – thérèse Chappaz – Fully Petite 
arvine Grain noble 2001 aOC Valais

‘Petit arvine‘ – 100 proc. kilnusis puvinys, uogos surinktos spalio mėn., lapkritį ir prieš kalėdas, kai 
labai šalta, bet vynuogės dar nesušąlusios.  stiprus, kompleksiškas aromatas: balti grybai dėl pilkojo 
kekero, džiovinti abrikosai, persikai, razinos, saldūs prieskoniai, apelsinai, jazminų arbata. sodrus, 
sūrus, minerališkas skonis. tvarus ir intensyvus vanilės ir cinamono poskonis.  
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