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W lubelskiej restauracji 16 stołóW, na 
zaproszenie Willi Win, 19 Września odbyła 
się kolacja z Winami cederberg i ghost 
corner z udziałem Właściciela Winnicy – 
davida nieuWoudta. Wydarzenie było jednym 
z Wielu proponoWanych przez Willę Win 
dla partneróW biznesoWych i klientóW. 
okazja była tym bardziej WyjątkoWa, 
że firma śWiętoWała dziesiątą rocznicę 
funkcjonoWania. 

in a lublin restaurant, 16 stołóW, on 19 
september there took place a special dinner 
With a tasting of cederberg and ghost 
corner Wines commented by the oWner of 
both Wineries: david nieuWoudt. the event 
Was one of many organized this year by 
Willa Win for their business partners 
and clients. this time the occasion Was 
even more special because the company 
celebrated 10 year of its existence. 

Wizyta Davida Nieuwoudta na 10-lecie Willi Win
David Nieuwoudt’s visit to celebrate 10 years of Willa Win

 tłumaczenie: Willa Win 

szef kuchni restauracji 16 stołów piotr kwiatosz zaproponował 

dania oddające charakter wyjątkowych win. jako aperitif podano 

wino ghost corner sauvignon blanc Wild ferment o bardzo 

naturalnym, nowoczesnym sznycie. blin gryczany z kawiorem 

z pstrąga jako przystawka pokazał, że kuchnia polska, wykorzy-

stująca doskonałe składniki, idealnie komponuje się z południo-

woafrykańskim cederberg bukettaube, podkreślając uniwer-

salność tej etykiety. Wszystkie dania główne – okoń morski na 

musie z dyni pieczonej, pęczak kujawski z wędzonym jesiotrem 

oraz duszona wołowina po polsku z racuchem z buraczków – 

stanowiły pochwałę sezonowości, a dobór win pozwolił docenić 

wszystkie aromaty zamknięte w butelkach. Wieczór ukorono-

wał tort, do którego zaserwowano wino letni Wieczór z winnicy 

pasjonata, będące klamrą spajającą całość. dzięki uprzejmości 

16 stołów’s chef, piotr kwiatosz, presented dishes that 

complemented the character of these exquisite wines. as 

an aperitif ghost corner sauvignon blanc Wild ferment was 

served, a wine of truly natural and modern character. buc-

kwheat pancake with trout caviar served as an appetizer 

with cederberg bukettraube revealed that polish cuisine 

that uses natural ingredients matches perfectly this uni-

versal, south african wine. all main dishes: sea bass served 

on pumpkin mousse , kujawski pearl barley with smoked 

sturgeon and braised beef with beetroot pancakes praised 

seasonality and the choice of wines enabled the guests to 

appreciate all aromas locked up in the bottles. the evening 

unfolded with a beautiful anniversary cake  and a sweet 

polish wine letni Wieczór by Winnica pasjonata. thanks to 

 david josephus nieuwoudt 

David urodził się w 1972 r. W 1990 r. ukończył szkołę w Clanwilliam. Po ukończeniu rocznej służby wojskowej David dołą-

czył do Elsenburg Agricultural College, gdzie wyróżniał się jako student. Po studiach przez rok pracował w Lievland pod 

ścisłym okiem Paula Benade'a. Pod koniec 1996 r. wrócił na farmę i przejął stery winiarskie od swojego wuja Ooma Flippe 

Nieuwoudta.

Trzy lata później prywatna winiarnia Cederberg otrzymała 4,5-gwiazdkową ocenę w przewodniku Platter z 1999 r. za Char-

donnay. Dzisiaj winogrona chardonnay są przetwarzane metodą Méthode Cap Classique. W 2004 Cederberg Shiraz 2002 

zdobył nagrodę za najlepsze czerwone wino w Południowej Afryce. W 2008 r. Cederberg Shiraz 2006 został nagrodzony 

Międzynarodowym Trofeum za najlepsze na świecie wino w stylu Rhône powyżej 10 £ podczas corocznych nagród Decan-

ter World Wine. Dwukrotnie magazyn „Wine” umieścił prywatną piwnicę Cederberg wśród 10 najlepszych gospodarstw 

winiarskich w Południowej Afryce. W ostatnich latach ogrom wyróżnień i nagród zebrały wina z apelacji sauvignon blanc.

Jak informuje oficjalna strona winnicy, David spędza wolny czas z rodziną, przy grillu, czytając o winie, a czasem, gdy 

nie ma żadnych spraw zawodowych, wsiada na rower górski. Jego ulubione powiedzenia to: „uprość to” [keep it simple] 

i „to takie proste” [it’s as simple as that]. 
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Willi Win i restauracji 16 stołów mogliśmy przekonać się, że kuch-

nia polska niejedno ma imię i doskonale komponuje się z całą 

gamą win z południowej afryki. Wina z winnic cederberg i ghost 

corner są tak uniwersalne, że mogą być serwowane do dań nie-

zależnie od szerokości geograficznej.  

Laura Osęka „akademia kulinarna”: Przeczytałam, że w tym 

roku odbędzie się 21 zbiór winogron z Twoim udziałem.  

Co się zmieniło od czasu pierwszego zbioru?

David Nieuwoudt: dla mnie najbardziej niesamowite jest to, jak 

świat wina się zmienił przez ten czas. profil osoby pijącej wino 

21 lat temu był zupełnie inny. dzisiaj wino piją osoby zdecydo-

wanie młodsze niż wtedy, mające inne oczekiwania w stosunku 

do wina. odbiorca nie ma już 45–55 lat. zrobiliśmy badanie na 

temat tego, kto rzeczywiście pije wina ghost corner, bo one 

są, nie ma co ukrywać, z tej wyższej półki cenowej. odkryliśmy, 

że najchętniej sięgają po nie młode kobiety, pomiędzy 28 a 35 

rokiem życia. to młoda profesjonalistka, która ma wystarczająco 

dużo pieniędzy, by kupić butelkę świetnego wina, będącą też 

wyznacznikiem statusu społecznego. co ciekawe, najczęściej 

wraca do naszych win. myśleliśmy, że to jest wino dla mężczyzn 

the invitation issued by Willa Win we could taste regional 

polish cuisine together with exquisite wines from south 

africa. Wines from wineries: cederberg and ghost corner 

are so universal that they may be served with any dishes at 

any geographic latitude.

Laura Osęka/ Akademia Kulinarna: I read that this 

year’s harvest was the 21 harvest with your presence at 

the winery. What changed since your first one?

David Nieuwoudt: for me the most fascinating thing is 

how the world of wine changed since that time. the pro-

file of of a person drinking wine 20 years ago was comple-

tely different from what it is now. today people who drink 

wine are much younger, they have different expectations 

towards wine. the buyer is no longer 45-55 years old. We 

made a survey which showed us that ghost corner wines, 

wines of higher price point, are bought most willingly by 

young women aged 28-35. this is a young profesional who 

has got enough money to buy a fantastic bottle of wine that 

also shows her social status.What is also interesting, she 

comes back to get our wines once again. We thought that 



powyżej 45 roku życia, a okazało się, że piją je kobiety, dzieląc się 

nim z najczęściej z dwiema niezamężnymi koleżankami. to jest 

niesamowite.  

L.O.: Tak, to bardzo ciekawe. 

D.N.: bardzo! kobiety kochają styl tego wina i to, jak pasuje do 

każdej okazji! nasze sauvignon blanc ma ducha najlepszych sau-

vignon z nowej zelandii. zresztą wygrało już konkurs na najlep-

sze z południowej półkuli. sam jestem, nie boję się tego słowa, 

sauvignon freakiem. kocham je.  

L.O.: Skoro robicie badania odnośnie tego, kto pije Wasze 

wino, to czy możesz powiedzieć, co się zmieni w najbliższej 

przyszłości?

D.N.: szalenie dużo. W ciągu najbliższych 5–10 lat zmieni się przede 

wszystkim to, jak ludzie kupują wino. odbiór wina już się zmienił, 

przestało być snobistyczne. Wino jest w pewnym sensie onieśmie-

lające, ale to się zmienia, my złamaliśmy to równanie. po wino 

sięgają ludzie młodsi, którzy piją je w sytuacjach towarzyskich, 

na imprezach i spotkaniach. przestają przywiązywać się do marek 

this wine is for men 45 years of age plus, and it appeared 

that it is drunk by women who share it with two unmarried 

friends. it is amazing.

L.O. Yes, it is very interesting.

D.N. very! Women love the style of this wine and how it 

suits any occasion. our sauvignon blanc has got the spirit 

of the best sauvignons from new zealand. actually, it has 

won the competition of the best sauvignon blanc of the 

southern hemisphere. i am myself, and i am not afraid of 

this word, a sauvignon blanc freak. i just love them.

L.O. If you make surveys who buys your wine, can you 

tell what will change in the nearest future?

D.N. a lot. in the next 5-10 years the mode of buying wine 

will change. the perception of wine changed, it stopped 

being snobbish. We changed the equation. people who 

now buy wine are younger,  they drink it at parties, social 

events, meetings. they do not look at brands any more. if 

you ask a young person what is the wine that they desire, 
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tak bardzo, jak miało to miejsce do niedawna. jeśli spytasz młodą 

osobę odnoszącą sukces, jakiego wina pragnie, to odpowie ci, że 

chce najlepszej jakości, niesamowitych wrażeń i funkowej, seksow-

nej nazwy, która zaintryguje przyjaciół. Wino i jego otoczka muszą 

być porywające, zaskakujące, ciekawe. Wino oznacza emocje. 

Wino musi dawać przeżycie. jeśli spytasz młodego człowieka o 8 

rano, co pił wczoraj, on musi to pamiętać. Wtedy robisz wrażenie, 

budujesz napięcie i tworzysz historię. moje wina, czyli wszystkie 

etykiety ghost corner i cederberg, mają to, chociaż ich specyfika 

jest zupełnie różna. sprzedajemy wrażenia i status. Wino przestało 

być napojem. przestaliśmy sprzedawać je w sposób tradycyjny. 

zapomnij o markach, one stają się mniej ważne w epoce internetu. 

mniejsze sklepy z winem będą znikać, bo one skupiają się na ety-

kietach, a nie sprzedawaniu wrażeń. Widzę to już w kapsztadzie. 

nie sprzedajemy win do hurtowni, a do małych sklepów. i niestety, 

z przykrością muszę stwierdzić, że one nie radzą sobie z konkuren-

cją internetową. Wchodzimy w trudną fazę. mali sprzedawcy, jeśli 

przetrwają, osiągną sukces. będą sprzedawać wino z duszą.  

L.O.: Co sprawia, że Twoje wina są wyjątkowe? 

D.N.: podejście i wysokość, położenie geograficzne. cederberg 

he/she will answer that it should be wine with excellent 

quality, fantastic impressions, funky and sexy name that will 

intrigue their friends. Wine and its story must be thrilling 

and exciting. if you ask a young person what he/she drank 

yesterday, they must remember it. then you make history. 

this is what i do with my cederberg and ghost corner 

wines, though they are very different. We sell impression 

and status. We stopped selling wine in a traditional way. 

forget brands because they become less important in the 

era the internet. small wine shops will disappear because 

they sell brands, not impression. i see it in cape town, we 

sell wine to small wine shops and they do not cope well 

with the internet competition. We enter a difficult time. 

small wine sellers, if they survive, will be successful - will be 

selling wine with soul.

L.O. What makes your wines so special?

D.N. our approach and altitude. cederberg is the highest 

lying vineyard in south africa, and it has got a totally dif-

ferent climate than the rest of the country. the cederberg 

vineyard lies in a little valley on top of the mountain. We 
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jest najwyżej położoną winnicą w południowej afryce, ma zupeł-

nie inny klimat niż reszta kraju. Winnica leży w małej dolinie na 

szczycie góry. jest świetny klimat i doskonała gleba. mamy około 

85 ha terenu o świetnym potencjale. moglibyśmy uprawiać wię-

cej winorośli, ale nie o to chodzi. liczy się jakość. kiedy zacząłem 

pracę w 1998 r., postawiłem na uprawę winorośli w tym miejscu, 

korzystając w warunków, jakie daje gleba, dużych dobowych 

różnic temperatur i świetnej lokalizacji. ghost corner z kolei znaj-

duje się na zachodnim wybrzeżu, jest specyficznym miejscem. 

jest tam dużo wiatru, który zapewnia chłodzenie i wyjątkowy 

smak wina dzięki bryzie. uprawiając winorośle staramy się robić 

to w sposób zrównoważony i powolny. uważam, że moja winnica 

za kilka lat będzie najlepszą winnicą w afryce, produkującą wina 

medalowe. i oczywiście ludzie! każdy z nich jest niesamowity!

L.O.: Przywiozłeś do Polski niesamowite wina z RPA z okazji 

kolacji, na którą zaprosiła Willa Win. Co o nich powiesz?

D.N.: każde z win jest wyjątkowe i każde nadaje się do spożywania 

przy takich okazjach. mówiłem o odczuciach, wrażeniach i emo-

cjach. te wina, których próbowaliśmy podczas kolacji, dokładnie 

to oferują. jedno z win, a mianowicie ghost corner sauvignon 

blanc rocznik 2018, ma tutaj swoją premierę. co więcej, to jest 

moment, kiedy ja próbuję go po raz pierwszy w pełnej formie, 

w sytuacji, w jakiej należy je pić. to wino ma w sobie aromat 

fig, ale jest bardziej dojrzałe w odbiorze niż typowe sauvignon 

blanc. rocznik 2018 jest najbardziej aromatycznym od dobrych 

dziesięciu lat. 2009, 2015 i 2018 to najlepsze roczniki (w historii 

mojej pracy) odmiany sauvignon blanc. to o tyle ciekawe, że już 

zdobyło masę nagród. to wino, które świetnie pasuje do jedzenia, 

jest intensywne i skoncentrowane.  

L.O.: Jak się czujesz, sprzedając wina w Polsce?

D.N.: kocham ten kraj. kiedy osiem lat temu mówiłem ludziom, 

że jadę do polski, to pytali mnie: „po co? co będziesz tam robił?”. 

polska rozwinęła się niesamowicie w ciągu ostatnich ośmiu lat. 

klasa średnia urosła i teraz naprawdę mam tu komu sprzedawać 

have great climate and wonderful soil. We have 85 hecta-

res with a very good potential. We could make more wine 

but we will not. the quality is what counts. When i started 

my work in the winery in 1998 and decided to make the 

most of this place, its soil, climate and differences in tem-

perature between night and day. ghost corner is situated 

on the west coast and it is a very specific place with lots 

of wind which cools down the vines and gives the wines 

a very special flavor thanks to the ocean breeze. We grow 

vines slowly and in a sustainable manner. i believe that my 

winery will be in a few years the best winery in south africa, 

producing gold medal wines. and, of course, people! each 

of them is amazing.

L.O. You brought to Poland wonderful wines from South 

Africa for a special tasting at the invitation of Willa Win. 

Tell me more about them.

D.N. each of these wines is exclusive and each and each 

goes fantastic with dishes on occasions like these. one of 

the wines presented today, ghost corner sauvignon blanc 

2018 has got here its premiere.this is the time when even  

i taste its full potential in a situation when a bottle should be 

opened. this wine boasts fig aromas but at the same time 

it has got more mature flavors than a sauvignon blanc sho-

uld have normally. 2018 vintage is one of the most aromatic 

for the last 10 years. the best vintages during my work as 

a winemaker so far were: 2009, 2015, 2018. this wine has 

already been given many awards, it is a great partner for 

food, it is very intense, concentrated.

L.O. How do you feel selling wines in Poland?

D.N. i love this country. When 8 years ago i told people 

i was going to poland, they asked me: ‚Why are you going 

to poland’ , ‚ What are you going to do there?’. poland has 

developed immensely in the last 8 years. the middle class 

has grown and now i have really good clients here. more 
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wina (śmiech). coraz więcej osób zarabia na tyle dużo, by cho-

dzić do restauracji, jeść fajne produkty, kupować ciekawe, sek-

sowne wina. przemysł spożywczy w polsce jest ogromny, a jego 

różnorodność prowokuje do odnoszenia sukcesów. historia kraju 

sprawiła, że macie tutaj dania, które nie istnieją w żadnym innym 

miejscu na świecie. bardzo podoba mi się styl życia polaków. bar-

dzo ciężko pracują, ale umieją też się relaksować i wypoczywać. 

moje wina do was doskonale pasują.  

L.O.: W Kapsztadzie macie ogromny festiwal jedzenia, 

Hermanus Food and Wine Festival, bierzesz w nim udział?

D.N.: ach, kapsztad staje się światową stolicą jedzenia. liczba 

restauracji w kapsztadzie stała się ogromna. W wielu trzeba 

rezerwować stolik kilka miesięcy wcześniej. trzy z najlepszych 

restauracji świata znajdują się tutaj. naturalną koleją rzeczy było 

pojawienie się festiwali, nie tylko tego, o którym wspomniałaś, 

ale także Wine on river czy the bubbly festival. W największym 

udział bierze około 80 restauracji, każda wystawia się ze swoim 

stoiskiem. Wystarczy kupić bilet i można korzystać. trzeba się 

uzbroić w cierpliwość, bo kolejki są wówczas ogromne. oczywi-

ście biorę udział w takich wydarzeniach, bo przecież moich win 

nie może tam zabraknąć.  

L.O.: Ostatnie pytanie, co sprawia, że winiarz może się 

nazwać winiarzem?

D.N.: pasja, oddanie i chęć osiągnięcia sukcesu. to jedna z naj-

bardziej nagradzających prac, jaka istnieje. W winie jest wszystko, 

wykorzystuje pięć zmysłów. to najdoskonalszy wymiar sztuki. 

sztuka w kieliszku. to najlepsza nagroda. 

L.O. Dziękuję za rozmowę. 

and more people earn a lot, go to restaurants, eat great pro-

ducts, buy interesting, sexy wines. food sector in poland 

is very big and its variety provokes to being successful. 

the history of this country enabled the people to develop 

cuisine which is unlike any other in the world. i love the life-

style of polish people. you work very hard but you know 

how to rest and relax as well. i think my wines match people 

here perfectly. 

L.O. In Cape Town you have a huge food festival: 

Hermanus Food and Wine Festival. Do you take part?

D.N. ah, cape town becomes world capital of food. the 

number of restaurants in cape town is constantly growing. 

in many you have to book a table a few months before your 

visit. three of the best restaurants of the world are situated 

here. the natural follow up was to organize food festivals 

such as the one you mentioned but also: Wine on river or 

the bubbly festival. in the biggest festivals there are even 

80 restaurants taking part. you just need to buy a ticket 

and have fun. of course, one must be patient, because the 

queues are pretty long. obviously, i take part in these festi-

vals, my wines cannot be absent.

L.O. The last question. What makes that a wine 

producer can call himself/herself a Winemaker?
D.N. passion, devotion and the will to make it successful. this 

is one of the most rewarding jobs that exist. in wine there 

is everything, it employs five senses. it is the most perfect 

dimension of art. the art in the glass. it is the best reward. 

L.O. Thank you for the interview.
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