Serwowanie

No właśnie, zacznijmy od kieliszków.
Oczywiście, są one także ściśle
powiązane z tradycją i hiszpańską kulturą
picia sherry. Nazywane
catavinos
jerezano mają kształt tulipana, a szkło
jest zawsze cienkie i przezroczyste.
Trochę inne do fino, inne do manzanilla –
o ile posiadanie idealnego kieliszka z
Jerez jest zapewne przyjemne, to jednak

Słodkie sherry tuż
przed podaniem dobrze jest ocieplić w
temperaturze pokojowej. Poniższa tabela
przedstawia
optymalną
temperaturę
podania różnych rodzajów sherry.

na pewno nie jest konieczne, by w pełni
docenić smak dobrego jakościowo
sherry.

Dzięki
temu
dostrzeżecie nie tylko walory smakowe,
ale także kolorystyczne i zapachowe.

Rodzaj wina

Temperatura
podania

Fino / Manzanilla

6º - 8º C

Medium / Cream

10º - 12º C

Amontillado / Oloroso / Palo Cortado

12º - 14º C

Moscatel / Pedro Ximénez

12º - 14º C

Przechowywanie

Generalnie sherry nie lubi butelki,
zdecydowanie woli beczkę. Pamiętajmy o
tym podczas przechowywania wina w
domu i wyczekiwania na tak zwaną
specjalną okazję. Nie spodziewajcie się,
że w waszej butelce coś się jeszcze
wydarzy i wino zyska na wartości.
Postarajmy się skrócić mu ten czas do
minimum – od chwili wylania z beczki do
momentu przelania do kieliszka. To chyba
wystarczająca wymówka, by zwyczajne
dni stały się specjalną okazją!
Hiszpańskie bodegi stosują w tej chwili
nowoczesne
procesy
filtracji
i
butelkowania sherry, dzięki czemu wino na
długi czas zachowuje niezmienną jakość.

Im delikatniejsze i bardziej
wytrawne sherry, tym wrażliwsze na
utlenianie i tym szybciej powinno być
otwarte oraz spożyte w ciągu kilku dni po
otwarciu. Słodsze, cięższe sherry jest
zdecydowanie bardziej trwałe i dłużej
zachowuje swoje idealne właściwości
nawet w otwartej butelce. Jeśli się tak
zdarzy, że nie wypijecie całej butelki
sherry jednego wieczoru, zakorkujcie ją
dokładnie i włóżcie do lodówki. Jeśli nie

pijecie sherry w dużych ilościach, godne
polecenia są też butelki o pojemności
0,375 litra.
W
poniższej
tabeli
prezentujemy
szczegółowe
zalecenia
odnośnie
przechowywania różnych rodzajów sherry.
Rodzaj wina

Zamknięta
butelka

Otwarta (*)
butelka

Fino / Manzanilla

12-18 m-cy

jeden tydzień

Amontillado / Medium

18-36 m-cy

2-3 tygodnie

Oloroso / Cream

24-36 m-cy

4-6 tygodni

Pedro Ximénez

24-48 m-cy

1-2 tygodnie

(*) Szczelnie zamknięta w lodówce.

Stosunkowo krótki czas przydatności
sherry do spożycia to jeden z powodów,
dla których nie jest ono tak powszechnie
serwowane jak inne hiszpańskie wina.
Dlatego nie warto zamawiać sherry w byle
jakiej restauracji poza regionem jego
wytwarzania.
Upływający
czas
w
przypadku rzadko zamawianej, trzymanej
przez wiele miesięcy otwartej butelki,
pokrytej kurzem niczym warstwą pleśni w
beczce, tym razem wcale nie wpływa
pozytywnie na jakość wina wlewanego do
naszego kieliszka.
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