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XII Konkurs Win Domowych A.D. 2021 - omówienie oraz
wyniki

XII Konkurs Win Domowych miał się odbyć w ubiegłym roku.Na przeszkodzie stanęła
pandemia. W tym roku też nie było pewności czy się odbędzie. Okoliczności i sytuacja nie były
sprzyjające. Jednak się udało.Trochę późno, w innej formule ale doszedł do skutku. Sponsorzy
dopisali .Firma Browin ufundowała główne nagrody łącznie z talonami dla zwycięzców w
poszczególnych kategoriach.
Łódzki Związek Pszczelarski wiaderko
miodu,kalendarze i książki o pszczołach.
Restauracja ,,U Milscha”
użyczyła klimatycznego lokalu z pozytywną energią i smacznych dań którymi posilali się
sędziowie. Zostało przysłanych 112 win które wzięły udział w konkursie ,niestety transportu nie
przeżyło kilka butelek o czym przysyłający zostali zawiadomieni przez odbierających przesyłki
pracowników Browinu. Jak zwykle najliczniej była reprezentowana kategoria win czerwonych
słodkich i półsłodkich 66 szt W czerwonych wytrawnych i półwytrawnych zostało wystawione
14 win. W kategorii białe i różowe półsłodkie i słodkie win było 34 szt. a wytrawne i półwytrawne
zaledwie 12 szt. Komisja oceniająca wina białe przyznała trzy brązowe medale a nagrodzone
wina wyraźnie odstawały od pozostałych. Ciekawostką jest fakt że miejsce drugie i trzecie
zajęły wina z winogron Bianca i innej białej odmiany niepodanej przez autora. W kategorii win
białych było 34 wina. Został przyznany jeden medal srebrny i wyraźnie zwyciężyło wini z dzikiej
róży które było klasą samo w sobie.W punktacji niewiele zabrakło do złotego medalu. Wśród
pozostałych win 6 zdobyło medal brązowy.
Ciekawostką było wino Pani Weroniki Brus z ananasa i jabłka które naprawdę było bardzo
oryginalne i smakowite.Warte podkreślenia jest również to iż Pani Weronika jest bodajże
pierwszą winiarką od początku konkursu która zdobyła medal .Brawo. Pozostała najliczniej
obsadzona i najliczniejsza kategoria win czerwonych słodkich.Była reprezentowana przez 52
wina. W tym roku triumf święciła czarna porzeczka która zdobyła 6 pierwszych miejsc. Kolejne 4
należały do wiśni. Winiarzem Roku został Grzegorz Wrzeszcz który wystawił dwa wina z
czarnej porzeczki i zdobył medal srebrny oraz brązowy oraz miał najwyższą punktację
cząstkową ze wszystkich pozostałych czterech uczestników którzy mogli się pochwalić takim
samym dorobkiem medalowym.
Gratulacje dla zwycięzców ,uczestników ,sponsorów i sędziów.

Dziękujemy zwłaszcza Firmie Browin sponsorowi głównemu bez którego zaangażowania byłoby
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znacznie trudniej .

Wyniki konkursu do pobrania w formacie Excel:
Wina białe słodkie półsłodkie

Wina białe wytrawne

Wina czerwone słodkie półsłodkie

Wina czerwone wytrawne

Do zobaczenia w następnym roku 2022 r.
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