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Wprowadzenie

W Polsce na przestrzeni ostatnich latach zmienia się kultura picia i postrzegania alkoholu. 
Polacy rezygnują z mocnych trunków na rzecz niskoprocentowych alkoholi: wina, piwa i cy-
dru1. Badania KPMG wskazują, że spożycie wina w naszym kraju w kolejnych latach będzie 
rosło o około 7% rocznie2. Polacy sięgają najczęściej po wina o łagodniejszym smaku, mniej 
taninowe (cierpkie), jednak ten trend zmienia się na korzyść bardziej wytrawnych smaków. 
W restauracjach i domach dominują trunki z tzw. Nowego Świata3, a także z regionów, w których 
Polacy spędzają wakacje – najczęściej z Hiszpanii, Włoch, Francji, Grecji, Chorwacji i Bułgarii. 

Dobre jakościowo wina są coraz łatwiej dostępne w sklepach, gdyż bez problemu można 
je kupić w każdym markecie czy dyskoncie. Obecnie panuje moda na wina ekologiczne 
i organiczne, których ceny są często wysokie. Drogie są także polskie wina regionalne, np. 
z Lubuskiego, Małopolski czy Podkarpacia, które powoli zaczynają konkurować na rynku 
winiarskim. Poszukiwane są szczególnie przez miłośników dziedzictwa kulinarnego i osoby 
uprawiające enoturystykę, czyli turystykę winiarską4.

Prawidłowo dobrany alkohol wzmacnia smak potraw. Wzrost świadomości gości w tym 
zakresie zauważyli restauratorzy i szefowie kuchni, którzy coraz częściej przy komponowaniu 
karty win i alkoholi sięgają po pomoc doświadczonych sommelierów, czyli doradców w zakresie 
doboru win. Sommeliera definiuje się jako wykwalifikowanego kelnera, specjalizującego się 
w podawaniu wina oraz specjalistę w dziedzinie wiedzy o winie (enologii) i jego degustacji. 

1 M. Sidorkiewicz, Sommelier jako nowa profesja w polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej, „Rozprawy 
Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 46, s. 180.
2 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/ [18.06.2018].
3 Określenie pozaeuropejskich krajów winiarskich, gdzie przemysł winny narodził się wraz z rozwojem kolonia-
lizmu, kiedy to europejscy odkrywcy zaczęli zakładać winnice na terenach dzisiejszej Australii, Nowej Zelandii, 
RPA, Chile, Argentyny czy Kalifornii.
4 D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka winiarska jako nowa forma rozwoju turystyki w Polsce, [w:] Innowacje 
w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2008, s. 94–95.
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Sommelier, pracujący w restauracji, pilnuje temperatury podawania wina, która jest 
kwintesencją serwowania tego trunku. Należy do niego też dopasowanie wzorów i rodza-
jów kieliszków stosowanych do poszczególnych win. Sommelier, w porozumieniu z szefem 
kuchni, układa kartę win i potrafi doradzić gościom w doborze win do potraw.

Celem opracowania jest przedstawienie pracy sommeliera w restauracji oraz zasad 
podawania win, ze szczególnym uwzględnieniem skomponowania karty win i ich doboru do 
potraw. Do przygotowania opracowania wykorzystano metodę badawczą desk research. 
Dokonano analizy literatury przedmiotu i doniesień branżowych oraz przeglądu portali 
internetowych dotyczących poruszanego zagadnienia.

Sommelier – charakterystyka sylwetki pracownika oraz sprzętu 
i narzędzi wykorzystywanych podczas pracy w restauracji

Sommelier jest osobą pracującą w gastronomii, nazywaną kelnerem odpowiedzialnym 
za polecanie i podawanie napojów, w tym głównie win. W swojej pracy wykorzystuje napoje 
zarówno bezalkoholowe, jak i alkoholowe, wśród nich przede wszystkim wino5. Somme-
lier może łączyć przygotowywane przez szefa kuchni potrawy nie tylko z winami, ale też 
z innego rodzaju trunkami. Powinien więc mieć wiedzę również na temat piwa, cydrów 
i innych mocniejszych alkoholi, aby w pełni móc zaspokajać potrzeby gości w restauracji. 
Sommelier zajmuje się odpowiednim ich wyborem, podawaniem, a także dbaniem o to, 
aby były one odpowiednio przechowywane. Bardzo ważnym elementem pracy sommeliera 
jest łączenie alkoholi z potrawami – wymagana jest szczególnie duża wiedza na temat 
ich przygotowywania. 

Ze względu na ciągły rozwój winiarstwa na świecie zawód ten wymaga wielu lat rzetelnej 
nauki i przede wszystkim praktyki, a także nieustannego śledzenia rynku winiarskiego. Pra-
ca sommeliera określana jest jako przede wszystkim praca z ludźmi – gośćmi restauracji, 
wymaga umiejętności odczytywania ich potrzeb, a także gustów oraz dopasowania ich do 
karty menu, pory roku i okazji w taki sposób, aby klienci byli zadowoleni z wyboru wina. 

Sommelierzy utrzymują kontakt z importerami, zajmują się zamówieniami i zarzą-
dzaniem piwnicą. Są również sprzedawcami, którym zależy na tym, aby wino, które 
proponują, zostało przyjęte i zaakceptowane. To wymaga dużej wiedzy specjalistycznej 
na temat serwisu, czyli odpowiedniego sposobu podania wina, o właściwej temperaturze 
i w prawidłowo dobranych kieliszkach, dopasowania do potraw. Sommelierzy niekoniecznie 
muszą pracować w restauracji, gdyż często doradzają w innych sektorach gastronomii, 
są związani z magazynami i czasopismami, a także organizują degustacje win.

Początki zawodu sommeliera sięgają epoki staropolskiej, kiedy funkcjonował podcza-
szy koronny, do którego obowiązków należała degustacja trunków i potraw spożywanych 
przez władcę. Jeśli napój bądź jadło były zatrute, podczaszy umierał, ratując życie królowi. 
Dziś zawód sommeliera nie jest niebezpieczny.

5 T. Prange-Barczyński, Zawód sommelier, Wyd. Magazyn Wino, Warszawa 2007, s. 11.
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Do głównych zadań sommeliera zalicza się:
 – odpowiednie serwowanie wina, tj. profesjonalne otwarcie butelki, a także napełnienie 

karafki i kieliszków gości;
 – stworzenie karty win, która będzie adekwatna do serwowanych w danym lokalu potraw;
 – zarządzanie piwnicą winiarską i dbanie w niej o porządek;
 – stworzenie miejsca do odpowiedniego przechowywania butelek;
 – zakupienie, dbałość, konserwacja, a także odpowiednie użycie szkła, które przezna-

czone będzie do serwowania wina (kieliszki, karafki, szklanki);
 – zakupienie, konserwacja i przygotowywanie odpowiedniego, niezbędnego sprzętu 

do serwowania wina (coolery, trybuszony, serwety kelnerskie, drop-stopy), a także 
innych napojów;

 – dobór win do potraw;
 – obsługa gości z zakresu win i innych napojów;
 – serwis win, aperitifów, digestifów oraz wody;
 – serwis cygar;
 – przeszkolenie i kontrola personelu z zakresu serwisu i doboru wina oraz innych 

napojów6.
Środowiskiem pracy sommeliera są najczęściej restauracje, winiarnie, drink bary oraz 

winne bary. Pracuje on indywidualnie, samodzielnie obsługując gości przy stolikach, dora-
dzając im w doborze wina do potraw. Wykonując swoje codzienne czynności i obowiązki, 
współpracuje z kelnerami. Szybkie tempo pracy oraz wzajemna zależność czynności 
wykonywanych na tych dwóch stanowiskach mogą powodować konflikty interpersonalne 
zarówno z niezadowolonymi gośćmi, jak i współpracownikami.

Godziny pracy sommeliera zgodne są z ustalonym grafikiem7 zmianowym zależnym od 
godzin otwarcia lokalu gastronomicznego. Praca odbywa się zarówno w porze dziennej, 
jak i nocnej. Ze względu na to, że większość restauracji jest otwarta siedem dni w tygo-
dniu, a także w dni wolne od pracy, sommelierzy muszą stawiać się na swym stanowisku 
również w takim czasie. Praca w tym zawodzie daje wiele osobistego zadowolenia, lecz 
wymaga oprócz umiejętności zawodowych odpowiedniego zaangażowania, talentu i cech 
charakteru8. 

Ze względu na to, że bezpośrednim obserwatorem sommeliera jest gość, osoba 
wykonująca ten zawód musi charakteryzować się cierpliwością, wysoką kulturą osobi-
stą i poczuciem humoru. Jedną z najważniejszych cech osobowych w tym zawodzie 
jest umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Przy bezpośredniej obsłudze 
konsumenta bardzo dużą rolę odgrywa podzielność uwagi, pamięć wzrokowa i szybkość 
działania. Sommelier powinien być dyspozycyjny, odpowiedzialny i odporny na stres.

6 Kodeks etyki sommeliera, opracowany przez Stowarzyszenie Sommelierów Polskich, 31.08.2016, http://www.
sommelierzy.pl/news/aktualności/kodeks-etyki-sommeliera [18.06.2018].
7 Z. Witkiewicz, s. Ligocki, Informacje o zawodzie sommelier, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, Gdańsk 2008.
8 Idem, Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 76–78.
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Dla ułatwienia pracy sommeliera i serwisu wina oraz innych napojów podawanych 
przez niego na odpowiednim poziomie bardzo ważne jest używanie specjalistycznego 
sprzętu. W tabeli 1 przedstawiono główne narzędzia i sprzęt stosowany podczas pracy 
sommeliera.

Tabela 1. Sprzęt i narzędzia sommelierskie

Nazwa sprzętu Charakterystyka
Korkociąg Proste narzędzie do otwierania butelki z winem

Trybuszon
Wyposażony w dobrej jakości śrubę, nożyk do obcinania foli z butelki, 
dwustopniową dźwignię umożliwiającą łatwe wyciągnięcie korka. Ma on 
ergonomiczny kształt, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do dłoni

Korkociąg zwykły
Otwieracz w kształcie litery T, nie ma nożyka do foli i dźwigni, otwieranie 
butelki wymaga dużej siły, wino może zostać wstrząśnięte, co powoduje 
wzburzenie osadu na dnie

Korkociąg motylkowy Otwieracz z dwustopniową dźwignią, nie ma jednak nożyka do folii, jego 
śruba jest zazwyczaj słabej jakości

Korkociąg dwufazowy
Jego rozmiar i brak nożyka sprawiają, że nadaje się raczej do użytku domo-
wego. Słabej jakości śruba, która często przebija korek, który dostaje się do 
wina

Screwpull Jego śruba jest bardzo dobrej jakości, jednak nie ma kontroli nad głęboko-
ścią jej wbicia w korek, przez co może dojść do przebicia korka

Korkociąg stacjonarny
Jest to urządzenie dobre dla barów winiarskich. Pozwala na odkorkowanie 
dużej liczby butelek. Korkociąg ten mocowany jest na stałe na blacie, a do 
wyjęcia korka wystarczy jeden ruch

Drop-stopy
Sprzęt eliminujący problem cieknących po butelce kropli wina po nalaniu do 
kieliszka. Jest to okrągły kawałek cienkiej, metalizowanej, elastycznej folii, 
który po zrolowaniu wsuwany jest w szyjkę butelki

Podstawki pod butelkę Specjalne podstawki wykonane z metalu w celu zabezpieczenia obrusa 
przed ewentualnymi zabrudzeniami

Koszyki na butelki
Stosowane są do przenoszenia z piwnicy do sali konsumenckiej starszych 
win, w których pojawił się osad. Wina te mogą być potem dekantowane. 
Koszyki nie służą jednak do samego nalewania wina

Coolery Urządzenia służące do schładzania wina lub do utrzymywania jego niskiej 
temperatury

Suche coolery
Wykonane są z tworzywa sztucznego, metalu bądź terakoty. Przed użyciem 
trzymane są w zamrażarce. Butelka po włożeniu zostaje sucha. Służą raczej 
do utrzymania niskiej temperatury wina, nie do jego schłodzenia

Mokre coolery
Wykonane są z metalu i mają kształt wiaderka. Wypełnia się je mieszanką 
lodu i zimnej wody w proporcjach 1 : 1. Służą do schładzania wina, nie do 
utrzymania jego niskiej temperatury

Kołnierze
Służą do chłodzenia wina. Wypełnione są specjalnym żelem lub płynem, 
trzymane wcześniej w zamrażarce. Ze względów praktycznych w restaura-
cjach nie praktykuje się chłodzenia butelek w tego typu coolerze
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Pompki próżniowe

Urządzenie, które pozwala utrzymać wino w otwartej butelce w dobrej 
kondycji. Powinny być stosowane we wszystkich miejscach, gdzie sprze-
dawane są wina na kieliszki, a butelka pozostaje otwarta dłużej przez kilka 
godzin. W warunkach domowych używa się gumowego, szczelnego korka 
z wentylem, a także urządzeniem, którym odsysa się powietrze z butelki. 
W warunkach restauracyjnych praktyczniejsze wydaje się używanie dys-
trybutora gazu szlachetnego, głównie argonu, który nie wchodzi w żadne 
reakcje chemiczne z otoczeniem, powietrze z butelki jest wypychane i chroni 
szczelną warstwą wino, aby nie uległo zepsuciu

Lejki do dekantacji

Wykonane są z miedzi, srebra bądź stali nierdzewnej. Składają się z lekko 
zagiętego odpływu, przez co wino nie ścieka bezpośrednio do karafki, lecz 
trafia na jej ścianki, przez co bardziej efektywny staje się proces napowie-
trzania. Zazwyczaj wyposażone są w sitko do zatrzymania ewentualnego 
osadu znajdującego się w winie

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Prange-Baczyński, op. cit., s. 15–21.

Wino – charakterystyka, klasyfikacja i podział, czyli podstawa 
pracy sommeliera

Winem nazywamy napój alkoholowy, który zawiera od 9 do 18% etanolu. Otrzymu-
je się go w wyniku fermentacji moszczu winogronowego, winogron lub owoców. Wino 
oprócz etanolu zawiera ponad 80% wody, a także cukier, aromaty i kwasy organiczne. 
Te dwa ostatnie składniki odgrywają bardzo ważną rolę. Mają one bardzo duży wpływ na 
bukiet smakowo-zapachowy wina9. Napoje winne otrzymywane są w wyniku fermentacji 
alkoholowej winogron, moszczu gronowego, owocowego lub moszczu miodowego pod 
wpływem odpowiednich gatunków drożdży. Dzielą się one na:

 – wina gronowe,
 – wina owocowe,
 – miody pitne. 

Ze względu na zawartość alkoholu wina dzielimy na: 
 – lekkie – o mocy 9–12%,
 – średnio mocne – 11–14%,
 – mocne – 14–18%,
 – wzmocnione alkoholizowane – powyżej 18%. 

Zależnie od ilości nieprzefermentowanego cukru wina dzieli się na:
 – wytrawne – zawartość cukru 10 g/dm³,
 – półwytrawne – zawartość cukru 10/40 g/dm³,
 – półsłodkie – zawartość cukru 40/80 g/dm³,
 – deserowe słodkie – zawartość cukru 60/120 g/dm³,
 – bardzo słodkie – zawartość cukru powyżej 120 g/dm³10.

9 R. Jargoń, Obsługa konsumenta, cz. 2, WSiP, Warszawa 2000, s. 56–57.
10 http://www.winiarze.pl/artykuly/pozostale/podzial-win [18.06.2018].
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W zależności od sposobu konsumpcji wina dzielimy na: 
 – stołowe – spożywane są podczas posiłku głównego (wytrawne, półwytrawne),
 – deserowe – podaje się je po posiłku głównym, do deseru (słodkie i półsłodkie),
 – likierowe – spożywane jak wina deserowe, są to wina bardzo słodkie i mocne o dużej 

zawartości ekstraktu. 
W wyniku odpowiednich zabiegów otrzymywane są wina specjalne, które dzielą się na: 

musujące, gazowane oraz ziołowe (wermuty)11. Jedną z najważniejszych klasyfikacji win 
jest ich podział ze względu na barwę, wyróżniamy zatem wina: białe, czerwone i różowe. 

Kolor wina ma mniejszy wpływ na to, jaką przyjemność czerpiemy z jego picia. Może 
on jednak dużo powiedzieć o jakości zbioru, intensywności smaku, odmianie winogron, 
metodzie produkcji i dojrzałości. Należy tu jednak założyć, że kolor nie został sztucznie 
wzmocniony enzymami lub innymi dodatkami. W przypadku, gdy w produkcji wina używane 
są jedynie składniki naturalnie występujące w winogronach, kolor wiarygodnie ukazuje 
jakość wina. Im ciemniejsza i głębsza jest czerwień wina, tym zawartość tanin i innych 
substancji w ekstrakcie jest wyższa. Dojrzałość i kwaśność wina może być oceniana na 
podstawie obecności niebieskich i brązowych refleksów12. 

Wszystkie winogrona używane w produkcji win białych i czerwonych zawierają na-
turalne barwniki. W zależności od odmiany mogą mieć one kolor bledszy, ciemniejszy 
bądź bardziej skoncentrowany w skórkach owoców. Stąd też kolor wina określany jest 
już w winnicy wraz z kodem genetycznym konkretnego szczepu13.

Wina białe często są nazywane bezbarwnymi, ponieważ sok w procesie winifikacji 
nie styka się ze skórkami. Paleta barw win białych sięga od bladej zieleni po złocistą żółć. 
Mieszanina zielonych i żółtych barwników (fenoli) występuje w miąższu i skórkach wino-
gron jasnych. Największy potencjał na otrzymanie zadowalającej barwy mają winogrona 
z szaroróżowym odcieniem lub lekką domieszką fioletu. Inne odmiany mogą doprowadzić 
do zielonkawych przebłysków lub przyjmowania brązowych refleksów14. 

Wina czerwone zawierają około dziesięć razy więcej związków barwiących niż wina 
białe. Antocyjany zawarte w skórce powstają w wyniku działania słońca na dojrzewające 
owoce i nadają im odpowiednią barwę. Ładny kolor wina otrzymuje się z winogron o grubej 
i dojrzałej skórce oraz małej zawartości soku. Taniny mają duży wpływ na barwniki, dzięki 
którym kolor wina jest głębszy. W wytwórni win bardzo duże znaczenie ma czas, przez 
jaki sok winogronowy ma styczność ze skórkami. W procesie fermentacji związki barwiące 
poddawane są chemicznym, fizycznym i biologicznym przemianom, które pozostawiają 
ślady w barwie wina15. 

11 J. Cieślak, Domowy wyrób win, Wyd. Watra, Warszawa 2013, s. 7–9.
12 E. Goldstein, Wino i jedzenie, Wyd. MW, Warszawa 2011, s. 288.
13 A. Domine, Wino, Wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2014, s. 38–39.
14 W. Bosak, Produkcja win domowych w małym gospodarstwie, Wyd. Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 
2008, s. 7–8.
15 R. Kitowski, J. Klemm, Wino. Jak zostać znawcą, Wyd. RM, Warszawa 2014, s. 38.
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Temperatura podawania win przez sommeliera

Temperatura wina ma ogromne znaczenie dla jego smaku i zapachu. Chłodzenie oraz 
podgrzewanie zamkniętej butelki nie będzie miało wpływu na zawartość składu wina, lecz 
nieodpowiednia temperatura sprawi, że wino nie ujawni swojej złożonej struktury. Główną 
przyczyną różnic podawania wina jest jego złożoność – zasadnicze składniki różnych 
rodzajów win reagują w odmienny sposób na niską i wysoka temperaturę. 

Wraz ze wzrostem temperatury szybciej uwalniają się lotne związki składające się 
na aromat dojrzałych i młodych win. Odpowiednia temperatura podawania wina wpływa 
również na jego zapach. Im niższa temperatura podawanego wina, tym jego bukiet mniej 
się rozwinie. Aromat win ledwie wyczuwalny jest przy 8oC. Wina czerwone dobrej jakości 
podaje się w temperaturze do 18oC, natomiast wina białe do 16oC. 

Najważniejsza jednak jest temperatura wina, w której będzie ono spożywane po 
nalaniu do kieliszków. Trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że w kieliszku wino bardzo 
szybko się ogrzewa, a także to, że gorące powietrze sprzyja szybszemu uwalnianiu się 
związków aromatycznych. W przypadku, gdy temperatura podawanego wina jest zbyt wy-
soka, alkohol zawarty w winie może się ulotnić i tym samym pozostawić w jamie nosowej 
ostre nieprzyjemne wrażenie. Jakość wina określa to, w jakiej temperaturze powinno być 
podawane. Produkty prostsze wymagają niższej temperatury, natomiast wina bardziej 
złożone lepszą jakość zyskują przy temperaturze wyższej16. 

Brodawki na języku różnie reagują na zimno i ciepło, a postrzeganie kwasowości 
zawartości tanin, cukru kwasu węglowego i alkoholu zależy od temperatury. Doskonałe 
harmonijne wino można zniszczyć, podając kilka stopni cieplejsze lub chłodniejsze. Cie-
pło wzmaga uczucie kwasowości i słodyczy, natomiast gorycz i ściągające taniny lepiej 
wyczuwalne są w niskich temperaturach. Owocowość wina można doskonale wyczuć 
w niskich temperaturach – dotyczy to szczególnie win białych.

Dwutlenek węgla zawarty w winach musujących sprawia, że smakują one lepiej schło-
dzone. Wina gazowane, których urok tkwi w bąbelkach, powinny być mocno schłodzone, 
natomiast do wytwarzanych z doskonałych win bazowych, jak szampany, można stosować 
takie same zasady podawania, co w przypadku win białych. 

Taniny, zawarte w winach czerwonych, określają odpowiednią temperaturę ich podawa-
nia. Wino z większą ilością tanin powinno być podawane w wyższej temperaturze. Stare 
czerwone wina lepiej otworzą swój bukiet w temperaturze 18oC. Bardzo dobre czerwone 
wina o mniejszej zawartości tanin powinny być jednak serwowane w temperaturze o kilka 
stopni niższej, by móc z nich wydobyć odpowiednio ich owocowość. Czerwone wina po-
daje się schłodzone tylko w przypadku, gdy niemal nie zawierają tanin. Jednak w takich 
sytuacjach lepiej jest wybrać dobrze schłodzone wino różowe. 

Najlepsze wina, które otrzymuje się przez delikatne tłoczenie, są wrażliwe na duże 
wahania temperatury. W momencie poddania ich działaniu bardzo niskiej lub wysokiej 

16 R. Szajna, Sommelier – nowy trend w gastronomii, Wyd. Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci, Rzeszów 
2006, s. 13.
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temperatury mogą być zamknięte lub nie dość harmonijne. Dlatego doprowadzając butel-
kę do odpowiedniej temperatury, należy ją chłodzić bądź ogrzewać przez dłuższy czas. 
Dobre czerwone wina najlepiej pozostawić w chłodnym pomieszczeniu, później przenieść 
je do miejsca, w którym temperatura sięga np. 20oC, przez co wino nalane do kieliszka 
szybko ociepli się o kilka stopni, osiągając odpowiednią temperaturę. Wino czerwone 
można również przelać do karafki, która opłukana była wcześniej ciepłą wodą. Nie należy 
jednak ogrzewać wina przy pomocy źródeł ciepła typu grzejnik, gdyż może to negatywnie 
wpłynąć na wrażenie harmonii. 

Wina białe można chłodzić w lodówce, jednak należy je wyjąć chwilę przed spożywa-
niem, aby jego temperatura nie była zbyt niska. W razie potrzeby można butelkę umieścić 
w wodzie z lodem na 15–30 minut. Jeśli złożone wino białe przechowuje się w piwnicy, 
gdzie temperatura osiąga 14oC, można podać je bezpośrednio do stołu, a jego aromat 
rozwinie się w pełni po 10 minutach od nalania do kieliszków. W tabeli 2 przedstawiono 
podział win ze względu na ich kolor i najwyraźniejsze odczucia smakowe z odpowiednią 
temperaturą podania. Bardzo ważna przy odpowiednim chłodzeniu wina jest świadomość 
jego smaku, ponieważ lekkie i ciężkie wina czerwone powinno podawać się w różnych 
temperaturach, aby mogły w pełni osiągnąć głębię smaku i aromatu.

Tabela 2.Temperatury podawania win 

Wino Kategoria Temperatura
Wina musujące 
wytrawne, owocowe bardzo schłodzone 4–6oC

Szampany
nierocznikowe mieszanki
rocznikowe 

dobrze schłodzone 
temperatura piwnicy

6–9oC
12–14oC

Wina białe
lekkie kwasowe
egzotycznie aromatyczne
treściwe, drzewne

dobrze schłodzone
schłodzone 
chłodne

6–9oC
8–10oC
14–16oC

Wina różowe dobrze schłodzone 6–9oC

Wina czerwone
lekkie owocowe
o średnim ciężarze
treściwe, taninowe, dojrzałe

temperatura piwnicy
umiarkowanie ciepłe
temperatura pokojowa

12–14oC
16oC
18oC

Wina deserowe schłodzone do umiarkowanego ciepła 12–16oC

Źródło: A. Domine, op. cit., s. 45.

Dobór szkła do podawania win przez sommeliera

Wielkość, kształt, waga, sposób wykonania i czystość kieliszków są elementami, które bez 
wątpienia mają ogromny wpływ na przyjemność, jaką czerpią goście w restauracji z picia wina. 
Odpowiednie dobranie kieliszków do win jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed 
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sommelierem, który organizuje sektor winiarski w restauracji. Dobre kieliszki charakteryzują 
się tym, że nie oddzielają pijącego od wina. Są one wykonane z cienkiego, bezbarwnego, 
a przede wszystkim przezroczystego szkła, bez żadnych wzorów i napisów firmowych. Kształt 
kieliszków powinien pozwalać na koncentrację aromatów. Jego wielkość powinna umożliwić 
bezpieczne manewrowanie, poprzez kręcenie winem bez ryzyka oblania się przez gościa. 
Bardzo ważne jest również, aby kielich nie był zbyt ciężki i nie męczył dłoni pijącego. 

Kieliszki, które używane są w restauracji, powinny być wykonane z solidnego i trwa-
łego szkła z przeznaczeniem dla gastronomii – produkowane są one z trudno tłukącego 
się materiału. Dobór kieliszków powinien być adekwatny do podawanego wina, a także 
charakteru restauracji17. Niedopuszczalne jest serwowanie drogich, eleganckich win 
w zwykłych kieliszkach bankietowych, a także podawanie win białych w kieliszkach dużo 
mniejszych od tych, w których podawane są wina czerwone. Zwłaszcza złożone, wielkie 
aromatyczne wina potrzebują odpowiedniego miejsca, aby w pełni się rozwinąć. 

W każdej restauracji powinien znajdować się zestaw co najmniej czterech różnych 
kieliszków przeznaczonych do win białych, czerwonych musujących i deserowych. Przy 
winach białych i czerwonych wskazane są dwa rodzaje kieliszków. Jedne z przeznaczeniem 
dla win młodych, drugie dla win starszych i bardziej złożonych. Efekt dobrego serwisu 
wina zostanie wzmocniony, gdy sommelier poda specjalny kieliszek gościowi znającemu 
się na winie i zamawiającemu szczególną butelkę wina (rocznik lub cena)18. 

Poniżej przedstawiono rodzaje kieliszków, wykorzystywane przez sommelierów, które 
są odpowiednie do różnych rodzajów i typów win:

 – kieliszek do wina musującego (fot. 1a) – składa się z wąskiej sylwetki przypomina-
jącej kształtem tulipana, który zwęża się w kierunku brzegów;

 – kieliszek do lekkiego, kwasowego wina białego (fot. 1b) – nie musi być szeroki 
ze względu na to, że podkreślenia wymaga jedynie owocowość wina. Aby wrażenie 
kwasowości było nieco mniejsze, wybierając odpowiedni kieliszek, należy zwrócić 
uwagę na to, by przy brzegu był on delikatnie wygięty na zewnątrz;

 – kieliszek do mocno zbudowanych win białych, dojrzewających w drewnie 
(fot. 1c) – o dużej pojemności, ponieważ wina tego typu potrzebują odpowiedniej 
powierzchni, aby w kontakcie z powietrzem ujawnić swój w pełni złożony aromat;

 – kieliszek do intensywnie aromatycznych, ekskluzywnych win białych (fot. 1d) – 
jego czarka nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ delikatne i złożone aromaty mog-
łyby zginąć zbyt wcześnie. Szerokie brzegi kieliszka kierują wino na brzegi języka, 
dzięki czemu podkreślona zostaje jego kwasowość;

 – kieliszek do lekkich owocowych młodych win czerwonych (fot. 1e) – przypomina 
kieliszek do egzotycznie pachnących win białych, lecz o mniejszej objętości, aby de-
likatnie owocowe zapachy zostały dobrze skoncentrowane. Czarka takiego kieliszka 
nie powinna być zbyt wysoka;

17 Kieliszki – co lać w co?, „Piękne Szkło” 2008, nr 1, s. 2.
18 T. Prange-Barczyński, op. cit., s. 25.
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 – kieliszek do ekskluzywnych, aksamitnych win czerwonych (fot. 1f) – powinien mieć 
kształt tulipana, który najszerszy jest na wysokości jednej trzeciej czarki. Wysokość kieliszka 
dobierana jest w zależności od ilości zawartego w winie alkoholu i skoncentrowania wina;

 – kieliszek do czerwonych win dojrzałych (fot. 1g) – koncentruje aromaty wina. Sto-
sunek płynu do powierzchni kieliszka jest bardzo istotny dla intensywności bukietu, 
więc kieliszek ma kształt dość dużego balonu, który zwęża się ku górze;

 – kieliszek do eleganckich, korzennych jedwabistych win czerwonych – (fot. 1h) 
o kształcie balona, który optymalnie wydobędzie nuty korzenne, szczególnie charakte-
rystyczne dla tego rodzaju win. Lekko wygięte brzegi kieliszka podkreślą owocowość na 
języku, jednocześnie niwelując wrażenie uczucia kwasowości występujące w tych winach;

 – kieliszek do taninowych, bogatych w ekstrakty win czerwonych (fot. 1i) – o dużej 
objętości i średnicy, gdyż tego typu wina potrzebują dużego kontaktu z tlenem, aby 
w pełni rozwinąć swój bukiet. Jednocześnie czarka powinna być wysoka, wówczas 
opary zawartego w winie alkoholu nie zaznaczają się za mocno na nosie;

 – kieliszek do win deserowych (fot. 1j) – przypomina kształtem lejek, w którym zawarta 
niewielka ilość wina ma wystarczająco dużo miejsca, aby w pełni rozwinąć swe aro-
maty. Kieliszek powinien zwężać się w kierunku brzegów w celu koncentracji bukietu.

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Fot. 1(a–j). Rodzaje kieliszków do różnych typów win
Źródło: A. Domine, op. cit., s. 48–49.
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Przebieg obsługi gościa w zakresie doradzania i serwowania 
win przez sommeliera

Serwis wina w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób przygotowane jest miejsce 
pracy sommeliera, a także czy ma on do dyspozycji wszystkie niezbędne narzędzia. Som-
melier, rozpoczynając pracę, powinien sprawdzić całe szkło, kieliszki i inny sprzęt. Istotny 
jest brak zacieków, a także szarych obwódek na czaszach kieliszków, które powstają po 
myciu w zmywarce. 

Kolejność podawania win w gastronomii jest następująca:
1. wina białe przed czerwonymi;
2. wina różowe po białych, lecz przed czerwonymi;
3. wina lżejsze przed cięższymi;
4. wina młodsze przed starszymi;
5. wina wytrawne przed słodkimi;
6. wina musujące przed „spokojnymi”.

Odstępstwem od reguły numer 6 jest podanie do deseru słodkiego wina musujące-
go. Odstępstwem od reguły numer 5 jest podanie półsłodkiego lub półwytrawnego wina 
białego do przyprawionego wyraziście orientalnego dania, a później po nim wytrawnego 
wina czerwonego do głównego dania mięsnego.

Przyjmowanie zamówienia. Sommelier, rozpoczynający serwis, może się przedstawić 
i powiedzieć gościom przy stole, że odpowiada za serwis i podawanie wina. W pierwszej 
kolejności powinien zaproponować aperitif19, potem zapytać o podanie wody gazowanej bądź 
niegazowanej20. Powinien też jak najszybciej się zorientować, kto pośród gości, siedzących 
przy stoliku, pełni funkcję gospodarza, ponieważ najprawdopodobniej to jemu należy podać 
kartę win i to właśnie on będzie je zamawiał. Jeśli jasno nie wynika to z sytuacji, do obo-
wiązków sommeliera należy zadać pytanie: „Kto z Państwa będzie zamawiał wino?”. Bardzo 
ważne jest to, aby sommelier poinformował gości o ofercie win podawanych na kieliszki.

Kolejność obsługi. Kolejność serwowania wina w przypadku spotkań nieformalnych jest 
taka sama jak w przypadku klasycznej obsługi. Podawanie wina zaczyna się od osoby, która 
je zamawiała, jest to jedynie ilość degustacyjna. Potem w odpowiedniej kolejności wino po-
daje się kobietom i mężczyznom z uwzględnieniem zasady starszeństwa, na koniec dolewa 
się wina do kieliszka osoby, która to wino zamawiała. W przypadku spotkań o charakterze 
oficjalnym bądź spotkań rodzinnych, które mają na celu uczczenie czyjejś osoby – sommelier 
powinien się zorientować, kto jest bohaterem wieczoru, i zacząć podawanie wina od niego, 
dalej postępować zgodnie z zasadami obsługi konsumenta21.

19 Aperitif jest to napój alkoholowy podawany przed posiłkiem. Ma on na celu odprężyć gościa, zaspokoić jego 
pragnienie, a także służy stymulacji apetytu. Do klasycznych aperitifów zalicza się musujące wina wytrawne, 
takie jak szampan, prosecco, cava, a także lekkie, rześkie wytrawne wina białe, np. Riesling, Gruner Veltiner czy 
Sauvignon blanc. Jako aperitif serwować można również wytrawne koktajle i wermuty.
20 T. Prange-Barczyński, op. cit., s. 43.
21 A. Zarzycka, Zasady serwowania wina, https://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/zasady;serwowania;wi-
na,167,0,138151.html [18.06.2018].
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Otwieranie zamówionej przez gościa butelki powinno odbywać się zawsze w jego 
obecności. Niedopuszczalne jest robienie tego na zapleczu restauracji czy za barem, chyba 
że klient, który zarezerwował stolik, wcześniej poprosił o otwarcie i zdekantowanie wina22.
1. Zaprezentowanie wina – wino powinno zostać zaprezentowane osobie, która składała 

zamówienie. Butelkę należy trzymać oburącz. Jedną ręką trzymając za szyjkę butelki, 
drugą natomiast za jej dno. Należy zwrócić butelkę etykietą do klienta, trzymając ją 
na wysokości jego wzroku. Sommelier przed otwarciem butelki powinien przeczytać 
gościom nazwę wina, rok produkcji i apelacje, z której pochodzi dana butelka.

2. Obcinanie folii na szyjce butelki.
3. Wytarcie szyjki butelki – należy przetrzeć szyjkę butelki serwetą kelnerską.
4. Wkręcenie śruby korkociągu w korek – należy wkręcić ostrze śruby w korek w taki 

sposób, aby z korka wystawało ostatnie załamanie śruby. 
5. Wyciągnięcie korka z butelki.
6. Powąchanie korka – po wyciągnięciu korka sommelier powinien powąchać korek, trzyma-

jąc go w dłoni przez serwetę kelnerską, bądź przed wykręceniem go ze śruby korkociągu. 
Test taki pozwala stwierdzić ewentualną wadę wina jeszcze przed degustacją przez gościa.

7. Położenie korka na małym talerzu – po powąchaniu korka i wykręceniu go ze śruby 
trybuszona należy umieścić go na małym talerzyku tuż obok osoby, która zamawiała wino. 

8. Wycieranie szyjki butelki – należy wytrzeć szyjkę butelki wewnątrz i na zewnątrz 
przy użyciu serwety kelnerskiej i nalać niewielką ilość wina do kieliszka osobie, która 
zamawiała wino, lub innej wskazanej przez gospodarza. 

9. Nalanie wina do kieliszków pozostałych gości – powinno się to odbywać zgodnie 
z zasadami kolejności obsługi. Sommelier powinien poruszać się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara lub od prawej do lewej strony, w zależności od tego, czy w restau-
racji znajdują się stoły okrągłe, czy prostokątne. Po skończeniu napełniania kieliszków 
wszystkich gości należy wrócić do osoby zamawiającej i dopełnić jej kieliszek do takiego 
samego poziomu jak u reszty gości.

10. Postawienie butelki na stole – należy ustawić wino na specjalnej metalowej pod-
stawce bądź serwecie kelnerskiej przodem do osoby zamawiającej. W przypadku win 
białych w celu schłodzenia lub utrzymania wina w odpowiedniej temperaturze trzeba 
umieścić butelkę w „coolerze” i przykryć ją serwetą kelnerską. 

11. Dolewanie wina – wino powinno dolewać się gościom bez wzywania sommeliera, 
w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Aby dolać wino białe, znajdujące się 
w „coolerze” mokrym, należy przetrzeć mokrą butelkę serwetą kelnerską.

12. Podawanie kolejnych butelek wina – jeśli sommelier podaje kolejne butelki tego 
samego rodzaju wina, nie ma obowiązku serwowania jego próbki do degustacji osobie 
zamawiającej. Sommelier w takiej sytuacji sam powinien w dyskretny sposób ocenić, 
czy wino nie ma wad. Jednak jeśli chcemy zachować wszystkie zasady dobrej obsługi, 
powinniśmy zmieniać kieliszki przy każdej nowej butelce wina, nawet jeśli jest ono 

22 R. Jargoń, op. cit., s. 64–68.
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tego samego rodzaju co wcześniejsze. W takiej sytuacji osobie zamawiającej warto 
zaoferować próbkę degustacyjną.

13. Pytanie o kolejne butelki wina – sommelier w dyskretny sposób powinien zapytać 
gospodarza o podanie kolejnej butelki wina jeszcze przed skończeniem butelki poprzed-
niej. Niedopuszczalne jest dolewanie wina z nowej butelki do wina w kieliszku z butelki 
poprzedniej bez uprzedniego sprawdzenia, czy wino nie jest wadliwe, nie można też 
dolewać wina do kieliszka w przypadku, gdy znajduje się w nim wino innego rodzaju23. 
Dekantacja wina jest terminem chemicznym, który oznacza zlanie płynu znad osadu. 

Wina dekantuje się z trzech głównych powodów:
 – aby oddzielić wino od znajdującego się w butelce naturalnego, wytrąconego ciała 

stałego w postaci tanin i kryształków kwasu;
 – aby oddzielić od wina inne znajdujące się w nim ciała stałe, którymi mogą być np. 

pokruszone części korka od źle otwartej butelki;
 – aby napowietrzyć wino.

We współczesnych czasach jakość i sposób produkcji wina sprawiają, że można je 
pić dużo wcześniej niż kilkanaście lat temu. Dzięki temu wytwarzający się w butelkach 
osad jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Głównym powodem dekantacji wina jest jego na-
powietrzanie. Zwłaszcza młode i skoncentrowane wina w reakcji z tlenem mogą zyskać 
mocniejszy i głębszy aromat. Wina tego typu przed okazaniem pełni swoich aromatów 
mogą spędzić nawet do kilku godzin w karafce (dekanterce). Warto pamiętać, że samo 
napowietrzenie wina sprawia, iż otworzy się bardziej niż wino nalane z butelki prosto 
do kieliszka. Dekantacja może pomóc pozbyć się pierwszego nieprzyjemnego zapachu 
wynikającego z dużej redukcji wina24.

W przypadku wiekowych win dekantację należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
podaniem, ponieważ zbyt duży kontakt wina z powietrzem może spowodować ulotnienie 
się aromatów. W restauracjach, które mają w swojej karcie wyjątkowe i stare wina wyma-
gające kilkugodzinnej dekantacji przeprowadzonej przez sommeliera, lojalnym gościom 
można oferować wcześniejsze karafowanie wina, które określa się podczas przyjmowania 
rezerwacji w lokalu gastronomicznym.

Zasady tworzenia karty win przez sommeliera

Ilość i jakość win zawartych w karcie win odzwierciedla poziom restauracji. Sommelier 
w oparciu o kartę menu tworzy spis win tak, aby w odpowiedni sposób połączyć je później 
z daniami. Sommelierzy stają przed tym wyzwaniem nie tylko w przypadku zakładania 
restauracji, lecz także później przy zmianie karty menu ze względu na sezon. Dobrze 
zredagowana karta win może posłużyć na bardzo długo, jednak zasada ta nie zawsze 

23 A. Zarzycka, op. cit.; K. Cale, Dobre wino na każdą okazję, Wyd. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2013, 
s. 218–220.
24 M. Sokołowski, Dekantacja? Co to jest?, https://www.ms-sommelier.pl/artykuly/19-dekantacja-co-to-jest 
[18.06.2018]; J. Robinson, op. cit., s. 24–25.
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się sprawdza, ponieważ trendy na rynku winiarskim zmieniają się i zostają narzucane 
corocznie, a czasem nawet co kwartał. Przed każdą modyfikacją karty win sommelier nie 
tylko robi rekonesans w restauracji, ale też zapoznaje się z ogólnoświatowymi nowościami 
występującymi na rynku winiarskim25. 

Układając dobrze skomponowaną kartę win, sommelier kieruje się kilkoma zasadami. Po 
pierwsze, wina dobiera do kuchni oferowanej w restauracji. Tylko wtedy udaje się wydobyć 
smak potraw, a także podkreślić smak zamawianego trunku przez gości. Dobra karta musi 
być różnorodna – zarówno pod względem szczepów, jak i cen. Zazwyczaj w restauracjach 
sprzedaje się więcej tańszych win, jednak karta nie może się opierać jedynie na nich. Gość 
musi mieć możliwość wyboru, dlatego w dobrej karcie muszą znaleźć się i wina tańsze, i te 
z „wyższej półki” (przynajmniej jedno białe i dwa czerwone). Dobre restauracje powinny mieć 
wina wytrawne i ewentualnie jedno lub dwa słodkie (np. porto). Obowiązkowe w karcie są 
wina łatwe w odbiorze, czyli takie, które mogą być serwowane na kieliszki26.

Przed przystąpieniem do tworzenia karty win należy określić przede wszystkim typ i ro-
dzaj lokalu gastronomicznego. Bardzo ważne jest to, aby wina były dostosowane do karty 
menu i do cen potraw. Jeśli mamy do czynienia np. z kuchnią włoską, to większą część 
win powinny stanowić pozycje z tego kraju. Tak samo jest w przypadku innych kuchni, np. 
francuskiej – wino z tego państwa powinno znajdować się w karcie na pierwszym miejscu.

Dobrze ułożona karta win powinna zawierać takie informacje, jak: nazwa wina, kraj 
pochodzenia, szczep, z jakiego wino zostało wyprodukowane (nie dotyczy to win ku-
pażowanych, które zawierają nawet po 13 szczepów, jak jest np. w wypadku Château-
neuf-du-Pape), region, nazwa winnicy, rocznik, pojemność, cena za butelkę i cena za 
kieliszek (jeśli jest możliwość zamówienia wina na kieliszki) z jego pojemnością. Dodatkowe 
informacje, które mogą znajdować się w karcie win, to: określenie smaku i zapachu wina, 
a także wskazówka, do jakich dań najlepiej pasuje.

Istnieje wiele możliwości ustalania kolejności, w jakiej wina będą się znajdowały na liście. 
Można je grupować według barwy, krajów i cen (tabela 3). Najczęstszą metodą jest umiesz-
czanie ich kolejno, rozpoczynając od win białych, kończąc na czerwonych, od musujących 
do słodkich, od lekkich do ciężkich. W karcie nie łączy się win musujących i szampanów, 
zostają one umieszczone osobno. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o klasyfikowaniu win 
ze względu na region ich pochodzenia. Obok siebie muszą się znaleźć wina posiadające tę 
samą apelację. Bardzo popularne jest również układanie karty win według cen, w szczegól-
ności sprawdza się to wtedy, kiedy karta nie zawiera więcej niż 30 pozycji. Należy pamiętać 
o zachowaniu zasady kolejności win białych, różowych i na końcu czerwonych27. 

Jeśli karta win jest już poprawnie zredagowana przez sommeliera, należy przejść do do-
boru czcionki i oprawy. Im mniej skomplikowana i czytelna czcionka, tym lepiej. Wybór oprawy 
karty nie jest już taki prosty, jednak najlepszą możliwością jest oprawa podobna do tej, w której 

25 A. Kondras, Wino dobrze sprzedane, „Restaurator” 2009, 11–12, s. 9–10.
 D. Ławniczak, R. Szajna, Obsługa kelnerska, cz. 1, Wyd. WSiP, Warszawa 2013, s. 192.
26 https://koneserzy.pl/kultura-wina/sommelier-zawod-przyszlosci [18.06.2018].
27 D. Ławniczak, R. Szajna, op. cit., s. 192.
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znajduje się karta menu restauracji. Tworząc bardziej ambitną kartę win, warto szczegółowo 
opisać w niej wszystkie zawarte pozycje. Określa się wtedy wszystkie charakterystyczne 
walory wina, które wyczuwalne są podczas degustacji. Goście lubią czytać kartę win, a jeśli 
jest ona dobrze ułożona, ułatwia im dobór odpowiedniej butelki do wybranej potrawy. Jeśli 
jednak w restauracji jest sommelier, to wówczas on pomaga gościom w podjęciu tej decyzji.

Tabela 3. Rodzaje karty win 

Rodzaj podziału Opis Schemat

Podział geograficzny 

Przejrzystość i łatwość odszukania wina 
dla klienta, który orientuje się w geografii 
wina. Dla klienta, który takiej wiedzy nie 
posiada, karta nie jest przejrzysta 

kraj pochodzenia
↓
region
↓
apelacja
↓
rodzaj wina (kolor)
↓
cena

Podział wg charakteru 
wina 

Karta przejrzysta dla gości zarówno zna-
jących, jak i nie znających się na geografii 
wina

wina musujące
↓
wytrawne wina białe
↓
wina czerwone
↓
wina słodkie deserowe

Podział wg ceny 
Wadą takiego podziału jest to, że goście 
zazwyczaj zamawiają wina najtańsze, bez 
względu na zamówione potrawy

wina najtańsze
↓
wina najdroższe

Podział adekwatny do 
menu

Jeśli w lokalu gastronomicznym nie ma 
sommeliera, goście przy takim układzie 
karty sami w łatwy sposób mogą wybrać 
odpowiednie wino pasujące do ich potrawy

wina na aperitif
↓
wina do przekąsek zimnych
↓
wina do przekąsek gorą-
cych
↓
wina do dań głównych
↓
wina do deserów

Karta szczepowa

Karta stosowana w krajach, gdzie procent 
gości pijących wino jest znacznie większy 
niż w Polsce np. Francja, Włochy czy 
Hiszpania. Sprawdza się jedynie wtedy, 
gdy goście są znawcami wina i wiedzą, 
czego się spodziewać po danym szczepie, 
z jakiego zostało wyprodukowane wino

Sauvignon blanc
↓
Chardonnay
↓
Pinot noir
↓
Merlot
↓
Cabernet sauvignon

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Prange-Barczyński, op. cit., s. 72–73; T. Kielecki-Majewicz, 
Stworzenie karty win to nie lada sztuka, www.horecanet.pl, „Nowości Gastronomiczne” 2010, 6.



118 Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski

Zasady doboru win do potraw przez sommeliera

Bardzo ważnym elementem w sztuce picia wina jest jego odpowiedni dobór do potraw. 
Zmysły smaku i zapachu szybko ulegają osłabieniu, dlatego też należy poddawać je coraz to 
nowszym bodźcom. Potrawy i wina zawarte w menu powinny wywoływać jak najwięcej wra-
żeń smakowych. Smak wina podczas posiłku powinien stawać się coraz bardziej wyrazisty28.

Tekstura wina, tzn. charakterystyczne dostrzegalne cechy fizyczne, wyczuwalna jest 
w jamie ustnej. Ma bardzo istotne znaczenie przy kombinacjach potraw i wina, na równi 
ze smakami podstawowymi. Zaleca się, aby łączyć podobne tekstury w kieliszku i na ta-
lerzu, zwłaszcza gdy w kilkudaniowym menu główną rolę ma odegrać harmonia smaków. 
Bogate wino lepiej się skomponuje z cięższym daniem, a lekkie wino z lekką potrawą. 
Aromaty wina i jedzenia wyczuwa się w jamie nosowo-gardłowej. W przeciwieństwie do 
smaku i tekstury aromaty nie zniekształcają się wzajemnie. W najgorszym przypadku 
jeden aromat może zagłuszyć drugi. Podobny aromat jedzenia i wina niemal zawsze dają 
zadowalające kombinacje. Im lepiej zdefiniowane zostaną zapachy, które zamierza się 
połączyć, tym osiągnięty efekt końcowy będzie lepszy.

Niezależnie od wszystkich zasad i opinii należy pamiętać, że przy doborze wina najważ-
niejszą rzeczą jest gust i zadowolenie gości. Wino dobrane do potrawy powinno z nią kontra-
stować i jej ,,nie zagłuszać”. Zagłębiając się w tajniki doboru win do potraw, często pomija się 
fakt, że do codziennego posiłku wystarczy jeden rodzaj wina, dobierany do głównego dania. 
Kilka rodzajów trunków podczas jednego posiłku można podać przy szczególnych okazjach29. 

Podstawowe zasady przy podawaniu wina są następujące:
 – wszystkie rodzaje win podaje się w przezroczystych kieliszkach z gładkiego szkła;
 – wina białe podaje się przed czerwonymi, lżejsze – przed cięższymi, młodsze – przed 

starszymi, wytrawne – przed słodkimi i słabsze – przed lepszymi;
 – wino nie powinno zdominować smaku potrawy;
 – w przypadku potraw z dodatkiem sosu wino wybiera się tak, by pasowało do sosu;
 – wina należy podawać w odpowiedniej dla nich temperaturze;
 – nie podaje się wina do potraw z dodatkiem octu (wyjątkiem jest ocet balsamiczny).

Łagodne i lekkie potrawy, do których należą m.in. ryby, owoce morza oraz warzywa, 
najlepiej zgrają się przy stole z łagodnymi i subtelnymi winami (głównie białymi). Cięższe 
dania, do jakich zaliczyć możemy ciemne mięso (np. wołowinę, wieprzowinę, dziczyznę), 
najlepiej skomponują się smakowo z trunkami, które są bardziej wyraziste i intensywne 
w smaku (taki charakter mają najczęściej wina czerwone). Ten prosty podział nie zawsze 
się jednak sprawdzi: otóż w wypadku pewnych potraw mniej liczy się kolor trunku, a bar-
dziej jego moc i bogactwo aromatu. Tak może być np. w przypadku dań kuchni fusion30, 
drobiu czy mięsa w różnych sosach.

28 A. Domine, op. cit., s. 59.
29 E. Goldstein, op. cit., s. 250–251.
30 Kuchnia fusion to nic innego jak łączenie tradycyjnych przepisów ze wszystkich zakątków świata w taki sposób, 
aby ostatecznie stworzyć ich nową kulinarną wariację. Kucharz łączy ze sobą i miesza składniki, smaki, sposoby 
przyrządzania, a na koniec – sposób podania.



Rola wina w pracy sommeliera w polskich restauracjach 119

Wina białe mają różny charakter, mimo że są lżejsze od win czerwonych. Subtelne 
i łagodne w smaku najlepiej łączyć z duszonymi i surowymi warzywami, rybami i owocami 
morza. Największą harmonię uzyska się, gdy połączy się je z delikatnie doprawionymi, 
lekkimi potrawami, w których nie dominują wyraziste dodatki w postaci sosów. Idealnym 
połączeniem będą łagodne przystawki z owocami, np. gruszki z rukolą, sałata z malinami, 
świeży szpinak z truskawkami. Cięższe białe i różowe wina, które są bardziej wyraziste, 
a ich aromat jest bardziej zdecydowany, doskonale uzupełniają smak smażonych, wę-
dzonych i duszonych ryb, a także ostrzejszych potraw z drobiu, np. pikantnego kurczaka. 
Można również próbować połączyć białe i różowe wina z ciemnymi mięsami, pod warun-
kiem że będą one delikatnie i łagodnie doprawione31.

Wina czerwone komponują się najlepiej z potrawami, które mają bardziej wyrazisty smak 
i aromat. Należy pamiętać, że wina czerwone należą do win cięższych i mogą charaktery-
zować się różnymi poziomami intensywności. Lżejsze wina, w których można wyczuć nutę 
owocową, można podawać do pikantnych i bardziej wyrazistych dań z drobiu. Cięższe wina 
najlepiej będą się komponowały z ciemnymi mięsami smażonymi, pieczonymi i z grilla. Bardzo 
wyraziste i aromatyczne wina będą pasowały do dziczyzny – serwowana z ciemnymi zawiesi-
stymi sosami zasługuje na połączenie z wyjątkowo zdecydowanymi w charakterze winami32. 

Sery i wino. Znawcy uważają, że najlepsze połączenie tych dwóch elementów jest 
wtedy, gdy zarówno wino, jak i sery pochodzą z jednego regionu. Istnieją zasady dotyczące 
ich łączenia. Można zestawiać je, kierując się podobieństwami, np. im ser jest bardziej 
pikantny, tym wino do niego powinno być bardziej wyraziste. Młode wina będą lepiej 
smakowały w połączeniu z młodymi serami, natomiast dłużej dojrzewające należy łączyć 
ze starszymi trunkami, których smak jest bardziej zdecydowany. Twarde sery powinno 
podawać się z ciężkimi i wyraźnymi czerwonymi winami, natomiast aksamitne, miękkie 
i łagodne z lżejszymi białymi gatunkami. Oryginalną kombinacją jest połączenie słonego 
lub kwaśnego sera ze słodkim białym trunkiem. Miękkie sery z białą lub błękitną pleśnią 
idealnie będą pasowały z białymi, szlachetnymi, wytrawnymi i słodkimi winami. Sery pokryte 
jasną pleśnią można łączyć nie tylko z białymi winami, równie dobrze smakują z cięższymi 
winami czerwonymi. Sery twarde i półtwarde najlepiej się komponują z winami, których 
charakter jest bardziej zdecydowany33.

Podsumowanie

W opracowaniu zostały poruszone zagadnienia związane z pracą sommeliera w restau-
racji i doborem win do potraw. Charakter, miejsce pochodzenia, kolor oraz inne czynniki 
wpływają na różnorodność wina, którego połączenie z daniami w taki sposób, aby idealnie 
komponowały się ich smaki i aromaty, stanowi duże wyzwanie, którego podejmuje się 
w codziennej swojej pracy sommelier.

31 http://www.koneserzy.pl/kultura-wina/91-wino-i-potrawy [18.06.2018].
32 K. Cole, op. cit., s. 246–247.
33 M. Schuster, Degustacja win, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001, s. 160.
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Praca sommeliera w restauracji jest zjawiskiem nowym i coraz częściej spotykanym 
na polskim rynku gastronomicznym, głównie warszawskim, krakowskim, wrocławskim, 
poznańskim czy trójmiejskim – w przestrzeni kulinarnej dużych miast. Początki tego zawodu 
w Polsce sięgają 2012 roku. Na świecie sommelierzy cenieni są na równi z szefami kuch-
ni, jednak w Polsce jest to wciąż zawód niszowy. Biorąc pod uwagę bardziej rozwijającą 
się kulturę picia wina w naszym kraju w sposób świadomy, można zauważyć, że goście 
restauracji chętniej korzystają z usług sommeliera przy doborze odpowiedniego alkoholu 
do wybranych przez siebie dań.

Według Gerarda Basseta34, podstawową rolą sommeliera w restauracji jest zapewnienie 
przyjemności gościom, tak by chcieli wrócić do niej ponownie. Poza szeroko rozumianą 
obsługą gości zadaniem profesjonalnego sommeliera jest skomponowanie karty win 
odpowiedniej dla lokalu gastronomicznego pod względem dostosowania do rodzaju ser-
wowanej kuchni oraz dopasowania cenowego do segmentu klientów, któremu restauracja 
dedykuje swoją ofertę sprzedażową. Do obowiązków sommeliera nie należy jedynie dobór 
i serwowanie win. Osoba zatrudniona na takim stanowisku układa kartę alkoholi, cygar, 
doradza w zakresie doboru napojów, rodzajów kieliszków, prowadzi szkolenia i degustacje, 
a także stale monitoruje rynek winiarski i trendy pojawiające się w gastronomii światowej.

Reasumując, sommelier jest osobą bardzo ważną w restauracji, jeśli chodzi o kontakt 
z gośćmi. Jego praca przynosi korzyść obu stronom – konsumentom i właścicielowi. Goście 
odwiedzający restaurację, dzięki profesjonalnej pomocy sommeliera, mogą cieszyć się ide-
alnym połączeniem jedzenia z winem, natomiast właściciel czerpie korzyści materialne przez 
zwiększenie sprzedaży win oraz potraw, które ma w swojej ofercie gastronomicznej. Sommelier 
potrafi nie tylko sprzedać dobre wino, które będzie dobrze pasowało do dania, ale również 
umie polecić inne pozycje z karty związane z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi.

Odpowiednie połączenie potraw z winem ma ogromny wpływ na wrażenia smakowe 
gości. Bardzo ważne jest to, aby sommelier dopasował wino do jedzenia w taki sposób, aby 
tworzyły one harmonijną całość. Niewłaściwy dobór wina może np. wyostrzyć pikantność 
dania i wywołać odczucie większej zawartości alkoholu w trunku. Sommelier odgrywa 
bardzo ważną rolę w restauracji i z największą starannością dba o odpowiedni poziom 
obsługi gości oraz sprawia, że czują się oni wyjątkowo. Jego obecność podnosi rangę 
każdej restauracji, a profesjonalna i wykwalifikowana obsługa sommelierska odbierana 
jest przez gości jako duża zaleta lokalu gastronomicznego. 
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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono pracę sommeliera w restauracji i zasady podawania win, ze 
szczególnym uwzględnieniem skomponowania karty win i doboru win do potraw. Autorzy doko-
nali charakterystyki sylwetki sommeliera, a także sprzętu i narzędzi sommelierskich. Przepro-
wadzili charakterystykę, klasyfikację i podział win. Opisali temperaturę podawania win i dobór 
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kieliszków. Ukazali przebieg obsługi gości w zakresie doradzania i podawania win w restauracji 
przez sommeliera. Zaprezentowali zasady układania karty win w restauracji. Zestawili ogólne 
zasady doboru win do potraw w pracy sommeliera.

Do przygotowania opracowania wykorzystano metodę badawczą desk research. Dokonano 
analizy literatury przedmiotu i doniesień branżowych oraz przeglądu portali internetowych doty-
czących poruszanego zagadnienia.

Słowa kluczowe: restauracja, sommelier, wino, karta win, dobór win do potraw

Abstract

The study presents the work of a sommelier in a restaurant and the rules of serving wines, with 
particular emphasis on the compilation of a wine list and the selection of wines for dishes. The 
authors have characterized the sommelier’s silhouette as well as sommelier equipment and 
tools. They carried out characteristics, classification and division of wines. They described the 
temperature of wine delivery and selection of glasses. They showed the course of guest service 
in the area of advising and serving wines in a restaurant by a sommelier. They presented the rules 
for arranging a wine list in a restaurant. They combined the general rules for the selection of 
wines for dishes at the work of a sommelier.

The research method was used to prepare the study. The article’s literature and industry reports 
were reviewed as well as a review of internet portals regarding the issue under discussion.

Keywords: restaurant, sommelier, wine, wine list, selection of wines for dishes

NOTKA O AUTORACH

Dr inż. Magdalena Woźniczko, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie, absolwentka Wydziału 
Nauk o Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW, specjalista ds. żywienia, gastronomii w turysty-
ce oraz turystyki kulinarnej, pracownik naukowo-dydaktyczny, badacz niezależny, współpracuje 
z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (kierunek: Turystyka i rekreacja, 
specjalność: Hotelarstwo i gastronomia) oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie 
(kierunek: Zarządzanie, specjalność: Usługi gastronomiczne i dietetyka). Jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej i Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. 
Specjalizuje się w szeroko rozumianej gastronomii w turystyce i hotelarstwie. W swojej pracy na-
ukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego Polski 
w rozwoju i promocji turystycznej regionów. Jej zainteresowania badawcze dotyczą także: znacze-
nia kuchni narodowych w turystyce, turystyki kulinarnej, enoturystyki, a także walorów tradycyjnej 
kultury ludowej i ich wykorzystania w turystyce etnograficznej. Jest autorką i współautorką ponad 
130 artykułów naukowych, opracowań i rozdziałów opublikowanych w monografiach, zeszytach 
oraz czasopismach naukowych, a także Turystyki kulinarnej (PWE, 2015).

Dr Dominik Orłowski, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie w zakresie technologii 
żywności i żywienia człowieka, specjalista ds. gastronomii i dziedzictwa kulinarnego, adiunkt 
w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie; zainteresowania naukowe: turystyka 



Rola wina w pracy sommeliera w polskich restauracjach 123

kulinarna, turystyka etnograficzna, wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego Polski i świata w roz-
woju oraz promocji turystycznej krajów, regionów i konkretnych miejscowości oraz zagadnienia 
związane z pożywieniem ludowym, mające swoje odzwierciedlenie we współczesnej turystyce 
kulinarnej; członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, Stowarzyszenia Muzeów na 
Wolnym Powietrzu w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; autor i współautor 
ponad 130 artykułów naukowych dotyczących gastronomii w turystyce oraz hotelarstwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej; autor 
i współautor monografii naukowych poświęconych różnym aspektom turystyki kulturowej, np. 
Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce (WSTIJO, 2010), Związki polskiego dzie-
dzictwa kulturowego z turystyką (WSTIJO, 2011), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie 
w turystyce (WSTIJO, 2011), Przestrzeń turystyki kulturowej (WSTIJO, 2017); współautor pierw-
szej tego rodzaju publikacji na krajowym rynku wydawniczym – Turystyka kulinarna (PWE, 2015).




