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Region MaRlboRough – kRaina sauvignon blanc i pinot noiR. to nasza nowa wędRówka na 
szlaku winiaRskiM, gdzie tRadycja – zieMia – pasja – szacunek do pRzyRody – wino… żyją ze sobą  
w zgodzie.

Krzysztof Kwiatkowski

Nowa Zelandia – TOHU WINES 

Willa Win to rodzinna firma, która została założona w 2009 roku. Od początku swego istnienia firma dostarcza wina do 
hoteli, restauracji i kawiarni w całej Polsce. Willa Win współpracuje z miejscami, gdzie synergia pomiędzy winem i jedzeniem 
jest istotą biznesu. Nasza firma wspomaga swoich klientów, projektując karty win, oferując szkolenia kelnerskie, kolacje 
degustacyjne czy organizując eventy winiarskie. Ponadto Willa Win jest importerem win z całego świata, między innymi z: 
Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Niemiec, Argentyny, Chile, Australii, Nowej Zelandii, USA i Południowej Afryki. 
Wszystkie winnice, które dostarczają nam wino są małymi producentami, gdzie winiarstwo zrodzone jest z pasji, a metody 
uprawy są ekologiczne.,

W Willi Win do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z szacunkiem. Zapraszamy do współpracy.

 bruce taylor - chief 
winemaker 

Co zainspirowało Cię do 

zostania Winemaker?

zacząłem interesować się 

światem wina pod koniec 

lat dwudziestych, podczas podróży z plecakiem przez 

amerykę północną i południową. odwiedziłem wiele 

obszarów winiarskich w chile, argentynie, kalifornii 

i kanadzie i zacząłem myśleć o tym, jak przyjemnie 

byłoby żyć w tych pięknych miejscach i móc stworzyć 

coś, co ludzie cenią i cieszą.

Jaka jest Twoja filozofia winiarska?

uważam, że wino powinno zawierać miejsce i czas. 

jako produkt nie podlega tym samym zasadom, które 

obowiązują w przypadku masowych towarów kon-

sumpcyjnych, i myślę, że winiarz powinien starać się 

pokazać te różnice i nie tworzyć jednorodnego pro-

duktu, który mógłby pochodzić z dowolnego miejsca 

na świecie. Mam nadzieję, że zrobię najlepsze możliwe 

wino wyróżniające nasze winnice spośród innych. 

Jakie jest Twoje ulubione wino do zrobienia i do 

picia?

pinot noir byłby moim ulubionym bez wątpienia. uwiel-

biam pić i cieszyć się naprawdę dobrymi pinotami. 

Najlepszą rzeczą przy produkcji wina dla Tohu jest ...

Mamy naprawdę świetne winnice, które dopiero 

zaczynają pokazywać swój potencjał. praca dla firmy, 

która szczerze troszczy się o swoich ludzi i ich kraj, 

jest obecnie, moim zdaniem, trochę rzadkością i jest 

czymś, za co jestem wdzięczny każdego dnia.

dziękuję za możliwość poznania i zrozumienia, czym 

jest wino w tak wspaniałym regionie nowej zelandii. 

oraz za to, że możemy przenieść i promować waszą 

pasję i wino w polsce.

ngā hua a te whenua – nasz dar z ziemi. tworząc wino, 

pozwalamy, by smak ziemi i ducha świecił przez nią – wytwa-

rzając wino, które obejmuje miejsce i czas i odzwierciedla 

wyjątkową charakterystykę naszych winnic i rozwijających 

się regionów.

tohu wines to rodzinne przedsiębiorstwo winiarskie. od 1998 

r. tohu koncentruje się na produkcji win z winnic należących 

do najlepszych winiarskich regionów nowej zelandii. Filozo-

fia winiarska tohu polega na tworzeniu win, które wychwy-

tują smaki unikalnego środowiska każdego regionu, przy 
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rzecznych. z widokiem na pacyfik i potężną 

górę tapuae-o-uenukuwinnica jest nie tylko 

naturalnie piękna, ale także produkuje jedne 

z najlepszych winogron sauvignon blanc na 

świecie. z powodu chłodniejszego i such-

szego  niż w innych częściach Marlborough 

klimatu sezon wegetacyjny w dolinie awatere jest dłuż-

szy i wolniejszy, połączony z suchą, swobodnie drenu-

jącą glebą daje ważną cechę terroir w awatere – któ-

rej rezultatem są intensywnie aromatyzowane owoce 

i wyjątkowe wina. walory regionu Marlborough dały 

nowej zelandii pozycję na międzynarodo-

wej scenie wina z sauvignon blanc. połącze-

nie chłodnego, ale intensywnego nasłonecz-

nienia, niskich opadów i przepuszczalnej, 

umiarkowanie żyznej gleby tworzy wyjąt-

kowo żywe wina. ponad 20 000 ha winoro-

śli (około 2/3 całości krajowej) znajduje się pod opieką 

lokalnych producentów wina, co czyni go największym 

winnym regionem w kraju. Region Marlborough podzie-

lony jest na trzy podregiony – południowe doliny, dolinę 

wairau i dolinę awatere.  

jednoczesnym zachowaniu szacunku i ochrony 

ziemi dla przyszłych pokoleń. powstające tu 

wino cieszy się popularnością na całym świecie. 

jego jakość została doceniona wieloma prestiżo-

wymi nagrodami i wyróżnieniami. troskliwość, 

życzliwość i gościnność są kluczowe dla tożsa-

mości jako Maori. jedna z podstawowych wartości obejmuje 

opiekę i szacunek dla ludzi i związków, w tym środowiska 

naturalnego. określa sposób, w jaki wchodzimy w interak-

cje między sobą. pokazuje naszą miłość i szacunek dla ludzi 

przez obdarzanie ich znakomitym jedzeniem i winem. 

Region
Marlborough jest najbardziej znanym regio-

nem winiarskim nowej zelandii. znana na 

całym świecie z sauvignon blanc jest również 

ceniona dzięki innym klasycznym odmia-

nom, które dobrze się tutaj rozwijają, takim 

jak riesling, pinot gris, chardonnay i pinot noir. whenua 

awa – winnica Marlborough, została zasadzona w 2002 r. 

whenua awa znaczy „ziemia nad rzeką”. jest to idylliczne 

miejsce położone w górnym biegu doliny awatere, 

200 m nad poziomem morza, na kamienistych tarasach 
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