
  

FORMY DEGUSTACJI

DEGUSTACYJNY KĄCIK

W wyznaczonym miejscu sali ustawiamy stół, na którym 
znajdą się produkty do degustacji. W indywidualnej 
rozmowie niejako na stronie, staram się doradzić i 
udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania. Kącik  ma 

charakter towarzyszący, fakultatywny, jego celem jest 
uatrakcyjnienie spotkania. 

PREZENTACJA MULIMEDIALNA

Celem jest przekazanie pewnego zasobu informacji 
przy wsparciu środków multimedialnych. Nie ma jednak 

charakteru szkolnego czy akademickiego, kładzie 
nacisk na praktykę, ciekawostki, często przybiera formę 

zabawnego dialogu. Multimedia służą bardziej 
wytworzeniu właściwego klimatu (muzyka, filmy, zdjęcia 
z winnic czy zakładów produkcyjnych, telekonferencja 

przez skyp'a z producentami win) niż systematycznemu 
przekazowi suchej informacji.
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EKSLUZYWNE SPOTKANIE
        Spotkanie w niewielkim gronie (do 10 osób).           

     W zależności od potrzeb i poziomu wiedzy 
uczestników proponuję  tematykę i sposób 

przeprowadzenia spotkania. Zazwyczaj ma ono 
charakter komentowanej kolacji lub semiprofesjonalnej 

degustacji. Spotkanie nie posiada sztywnego 
scenariusza, żyje własnym życiem, wiedza 

prowadzącego jest tu punktem wyjścia i odniesienia w 
dyskusji między uczestnikami, spotkanie z założenia 

jest dynamiczne.

 INTERAKCJA - ZABAWA
Degustacja, której rdzeniem jest dobra zabawa, a 
punktem wyjścia określona narracja. Może to być 
konkurs polegający na degustacji w ciemno (po 
cechach organoleptycznych uczestnicy muszą 

odgadnąć nazwę produktu) i degustacji odwróconej, 
(uczestnicy dysponując opisami musza dobrac je do 

degustowanych produktów). Spotkanie może też mieć 
formę show, w które wpisana jest "rywalizacja" między 
dwoma rodzajami produktów - sędziami są uczestnicy. 

Innym sposobem realizacji projektu jest przyjęcie  
konwencji, np. włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, 

mafijnej, PRL-owskiej, wiejskiej itp.
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 KOLACJE KOMENTOWANE (WINO)
Kolacje których lejtmotivem jest sztuka łączenia wina i jedzenia. Do każdego dania dobieram wino, 
podczas kolacji uzasadniam swój wybór, szeroko i ciekawie opowiadam o otwieranych butelkach. 



  

  CYGARA

WPROWADZENIE W ŚWIAT CYGAR
- palenie czy degustacja - czyli o tym, że cygaro to nie 
papieros

- kształty, rozmiary, kolory

- kryteria jakości cygar

- przechowywanie cygar

- opalanie, przycinanie cygar

- akcesoria do cygar

- gdzie rodzą się najlepsze cygara i czy są to uda 
pięknych Kubanek ?

- w trakcie degustacji każdy uczestnik ma możliwość 
spróbowania dwóch rodzajów cygara 

TO CO NAJLEPSZE - KUBA
- krótka, pełna anegdot historia kubańskich cygar

- tajemnica  jakości tytoniu z Kuby

- o najlepszych plantacjach i markach na Kubie

- o sztuce degustacji cygar w teorii i praktyce

- możliwość degustacji dwóch rodzajów cygar    
(do wyboru: Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, 
Partagas, Hoyo de Monterrey, Bolivar, Trinidad, Punch, 
Cuaba, Jose  Piedra, Fonseca, H. Upmann)



  

 SERY
KRAINA SERA - FRANCJA
- rodzaje najważniejszych serów francuskich

- regiony serowarskie we Francji

- o degustacji serów

- kulinarne kompozycje z serami

- degustacja rożnych rodzajów serów: Beaufort,       
Blue d'Auvergene, Brie, Cammembert, Cantal, 
Chaubier, Chaumes, Comte, Mimolette, Morbier, 
Roquefort, Livarot

SEROWA DOLCE VITA - ITALIA
- rodzaje najważniejszych serów włoskich

- regiony serowarskie we Włoszech

- o degustacji serów

- kulinarne kompozycje

- degustacja rożnych rodzajów serów: Grana Padano, 
Gorgonzola, Parmegiano Reggiano, Pecorino Toscano, 
Raschera, Robiola, Scimudin, Talleggio, Vento d'Estate



  

  SERY

POLSKIE PERŁY
- o serowarstwie krótko

- o dojrzewaniu i przechowywaniu serów

- sposoby dzielenia i degustacji serów

- Sery z serii Old Poland - Bursztyn, Rubin, Radamer, Grand Gouda

- przegląd polskich serów zagrodowych: sery z Wańczykówki, Zagrody Kozia Łąka, Zagrody Mleczna Droga z 
Wąwolnicy, sery z Nowego Secemina, Sery z Wiżajn, sery korycińskie, sery z rancza Frontiera

- możliwość kreatywnego łączenia degustowanych serów z winami

ze względu na konieczność indywidualnego sprowadzenia serów zagrodowych, degustacja musi być zamówiona 
przynajmniej trzy tygodnie wcześniej



  

WINA
WINO W PIGUŁCE

- dlaczego wino ?

- owoc i ziemia - czyli z czego powstaje wino

- drożdże, człowiek, beczka, czas - czyli jak powstaje 
wino

- jak czytać etykietę

- wino w praktyce - czyli o obchodzeniu się z butelką i 
kształcie kieliszków

- o sztuce cieszenia się winem, czyli o degustacji

- degustacja sześciu wybranych win 
(charakterystycznych, najlepiej jednoszczepowych)

WINO-DETEKTYW

- Pierwsza część degustacji to degustacja w ciemno: 
uczestnicy próbują rozpoznać kolor, szczep, 
pochodzenie, apelację, wiek wina, piszą swoje 
spostrzeżania na fiszkach degustacyjnych

- Druga część  to degustacja a rebours, to znaczy do 
wcześniej przygotowanych opisów, uczestnicy   
dopasowują próbowane w ciemno wina

- "Wino-detektyw" może mieć charkter 
współzawodnictwa. Najlepsi zdobywają nagrody, 
otrzymują tytuł wino-detektywa miesiąca/roku. Można 
nawet zorganizować ligę i rozgrywki 
winodetektywistyczne.



  

WINA
WARSZTATY ZAPACHU

Idea: zestawienie perfum i wina. Ukazanie zapachu 
jako najbardziej nieuchwytnej, a jednocześnie 
najbardziej pociągającej własności.

- Do współprowadzenia zapraszam perfumiarza, osobę, 
która przedstawi temat z pasją.

-  Pierwsza część spotkania – 4 wina, skrajnie różne 
bukietyw każdym,  tłumaczę ich pochodzenie 
(szczepy,sposób winifikacji), sposób rozwoju  w 
kontakcie z tlenem, moment szczytu. Omówione 
zostają wady zapachowe w winie. Prezentacja 
winiarskiej skrzynki zapachów (próbnik aromatów jakie 
mogą sie pojawić w winie)

- Lekka kolacja.

- W przerwie film np. fragmenty z „Zapachu kobiety“

-  Druga część perfumiarska. Prowadzący mówi o 
historii perfum, technologii wytwarzania ekstraktów i 
absolutów zapachowych, składzie nut, ewolucji 
zapachu, daje porady praktyczne

RING

Idea: zabawa z winem polegająca na zestawieniu 
trunków produkowanych z różnych szczepów            
(ew. w różnych regionach, różnymi metodami itd.)

- Animacja spotkania jako realnego pojedynku na ringu:
„ważenie“ przeciwników, opis ich mocnych stron i 
słabości, dotychczasowe osiagnięcia itd.

- Kolejne rundy spotkania w ustach 
degustujących,uporządkowane wg. cech 
oragnoleptycznych – kolor, zapach, smak

- Ogłoszenie wynku starcia na podstawie głosowania 

- Dekoracja zwycięzcy

- Spotkanie z elementami show

- Wykorzystanie multimediów, efektów dźwiękowych i 
wizulanych



  

WINA
WINOBUS - KIELISZKIEM PO MAPIE

Idea przewodnia: degustacja 6-7 reprezentatywnych dla 
konkretnego regionu win (np. Toskania, Piemont, 
Veneto, Marche, Bordeaux, Dolina Rodanu, Alzacja, 
Rioja, Katalonia, Mozela, Tokaj)

- omówienie specyfiki win z regionu (odrobina historii, 
gografii, ciekawostek, czytanie etykiety, najlepsi 
producenci)

-  Podczas spotkania wykorzystanie multimediów 
(zdjęcia, mapy, flimy)

 SZAMPAN - RADOŚĆ W KIELISZKU

- rodzaje, geografia win musujących na świecie

- fenomen Szampanii, czyli o kredzie i pogodzie

- najznamienitsze domy szampańskie i ich styl

- jak pić szampana, czyli czy warto wrzucać łyżeczkę do 
kieliszka

- o otwieraniu szampana, czyli dlaczego lepiej nie robić 
tego po rosyjsku

-  do degustacji: Moet & Chandon, Dom Perignon, 
Veuve Clicqout, Krug, Mercier, Ruinart



  

ALKOHOLE MOCNE
BRANDY JEST TRENDY

- degustacja najlepszych destylatów winnych - od 
koniaku po pisco

- odrobina teorii: historia i metody produkcji, metody 
starzenia

- najlepsze miejsca dla brandy

- czytanie oznaczeń na etykiecie

- sposób degustacji

- rysowanie diagramu degustacyjnego

- do degustacji: brandy armeńskie, gruzińskie, brandy 
de Jerez, Cognac, armaniak, pisco

 CO TY WIESZ WÓDCE ?

- degustacja najlepszych dostępnych na rynku wódek

- rodzaje wódek i sposoby produkcji

- czynniki wpływające na jakość

-  czy wódkę można degustować, a jeśli tak to w jaki 
sposób

- rysowanie diagramu degustacyjnego wódki

- degustacja: Wyborowa Exquisite, Vertical Vodka,  
Grey Goose Vodka, Starka, Jewel Lines Precious 
Vodka, Potocki Vodka

- konkurs, w którym nagrodą jest drogocenny kamień z  
Jewel Lines Precious Vodka



  

ALKOHOLE MOCNE
PODRÓŻ W NIEZNANE

- degustacja rzadko spotykanych, trudno dostępnych 
alkoholi

- historia, pochodzenie, sposób produkcji

- omówienie metod degustacji

- kompozycje kulinarne

- do degustacji: sambuca, absynt, calvados, tequila i 
mezcal, cachaca, grappa

 KIELISZECZEK LIKIERKU ?

- degustacja najlepszych słodkich i wytrawnych likierów

- rodzaje likierów: kawowe, czekoladowe, owocowe, 
kwiatowe, ziołowe, orzechowe, miodowe

- historia, pochodzenie, sposób produkcji

- omówienie metod degustacji

- sposoby podawania likierów

- podczas degustacji spróbujemy: Grand Marnier, 
Cointreau, Drabuie, Baileys, Amarula, Kahlula, Galliano



  

ALKOHOLE MOCNE
ONE LOVE - WHISKY SINGLE MALT

- czym jest whisky, czym się rożni od whiskey i burbona 

- różnice między single malt i blended

- metody produkcji

- regiony produkcji - spacer po Szkocji - od Lowlands 
po Islay

- sposób degustacji

- degustacja sześciu rodzajów whisky single malt 
(Auchentoshan, Bowmore, Glenfiddich, Glenmorangie, 
Balvenie, Ardbeg, Connemara whiskey)

  NAJMOCNIEJSZE ALKOHOLE ŚWIATA

- degustacja najmocniejszych dostępnych na rynku 
alkoholi

- odrobina historii i geografii mocnych alkoholi

- szczególne sposoby degustacji  i akcesoria 
degustacyjne

- środki ostrożności

- Hapsburg Extra Special Super Strenght (90 %), 
Balkan Vodka (80 %), Stroh Original 80 (80 %), Inner 
Circle Black Label (76 %),  Passover Slivovitz (70 %), 
Inferno Pepperpot Vodka (jedna z najostrzejszych 
wódek świata mimo 40 %)

uwaga ! część alkoholi wymaga sprowadzenia ich 
spoza granic Polski, dlatego degustację  trzeba umówić 
przynajmniej  miesiąc wcześniej



  

PIWO

     REAKTYWACJA SMAKU

- degustacja piw z małych browarów

- o renesansie piwowarstwa w Polsce i opozycji względem piw przemysłowych

- o drożdżach, chmielu, jęczmieniu, pszenicy, górnej i dolnej fermentacji, czyli jak powstaje złoty napój

- stout, ale, porter, lager, pilzner, koźlak - czyli różne twarze piwa

- prawdy i mity - o mięśniu piwnym, dodawaniu spirytusu do piwa i błogosławionym wpływie piwa na włosy

- degustacja piw z browarów: Amber, Ciechan , Cornelius , Czarnków , Gościszewo, Konstancin, Kormoran,  

         Lwówek , Radom
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