1 miejsce

Joanna

Znajomemu hedoniście powiedziałabym, że degustowanie tych win to nieodzowna część
poznawania smaku życia. Sceptykowi, który utrzymuje, że w Polsce nie robi się dobrych win "możemy założyć się o butelkę, że po spróbowaniu zmienisz zdanie" . A temu
przytłoczonemu listopadową szarością - że są pozytywy tego miesiąca , bo wreszcie
możemy razem wypić butelkę rześkiego i słonecznego Świętomarcińskiego z winnicy
Turnau.

2 miejsce - 5 laureatów

Anna

Anna

Błażej

Kto win próbował ten potakuje, że tutejsze wino najlepiej smakuje. Baniewice wioska mała,
słynna w świecie się stała, gdy Winnica Turnau powstała. Tu wina zdobione są medalami i
złotymi korkami. O ich unikalnym smaku Kasia poetycko opowiada, a Maurycy ciekawostki o
nich dopowiada. Koncerty, kolacje i wina tworzą taki Baniewicko - Turnauowy klimat. Win
asortyment wciąż poszerzają i na degustację Cię zapraszają. Kto je posmakuje, ten długo
się jeszcze oblizuje :-)
Nie znać win Turnau, to nie znać Polski od najlepszej strony :-)
Mon cher, warto Ci wiedzieć, że tymi winami, jak większością rzeczy w świecie, rządzi tak
naprawdę bardzo prosta matematyka: postaw więc na stole butelkę ze śnieżnobiałą etykietą,
aby DODAĆ uroku każdej sytuacji, którą zechcesz ozdobić winem; nieraz będziesz musiał
na moment ODJĄĆ kieliszek od nosa, by skontemplować całe ciało szparkiej ich
owocowości, soczyście wytrawnej elegancji czy nieprzeliczonego bogactwa słodyczy, aby
potem MNOŻYĆ nad nimi wyrazy szczerego zachwytu (a często i miłego zaskoczenia)...
Choć najważniejsze i tak pozostaje to, by nie przestawać DZIELIĆ się z bliskimi znakomitą bo zarówno sprawdzoną, jak i wciąż gotową odkrywać się na nowo - jakością tej perły
polskiego winiarstwa, jaką nieodmiennie są wina Turnau.
Kiedy kłopot masz z wyborem,
Czerwień, róż, czy kolor biały,
Jedna myśl - powąchać korek;
Podniecony chodzisz cały.

Hubert

Klaudia

Wpisz czym prędzej Turnau w sieci,
Dopisując słowo "wino",
I wiedz, że Ci miło zleci,
Wieczór żoną lub dziewczyną.
Zaufaj tylko warg splotom,
Bełkotom niezrozumiałym,
Trzymaj w swej dłoni jej ręce
I strzelcie po winie całym.
Jak woda dla ryb czy powietrze dla ptaków - tak wina z Winnicy Turnau powinny być znane
dla Polaków.

3 miejsce - 50 laureatów
Adrian

Agnieszka
Aleksander
Aleksandra
Anna

Anna

Każde otwarcie kolejnej butelki Wina Turnau otwiera świetne chwile i wspomnienia z
najbliższymi
Jeśli nie znasz win Turnaua to nie wiesz, że polskie wina klasą dorównują lub wręcz
przewyższają włoskie czy francuskie. Picie ich to przyjemność i satysfakcja. W ich smaku
czuć pasję tworzenia a znakomicie prowadzone degustacje pozwolą odnaleźć gatunek
idealny dla Ciebie.
Powiedziałbym, że to najlepszy prezent ślubny jaki dostałem.
Po kieliszku Solarisa w duszy spokój, w głowie cisza...
Pewnie je kochasz, ale jeszcze o tym nie wiesz. Po przypadkowym spotkaniu, nazajutrz po
rozstaniu, serce twoje będzie marzyć o ponownym skosztowaniu.*
*Inspiracja: Grzegorz Turnau - Więc można kochać i nie wiedzieć o tem.
Gdy na Brackiej pada deszcz, pod słońcem Baniewic dojrzewa wino. Jeden łyk i jak sam
Faust wykrzykniesz „trwaj chwilo”!

Anna

Anna

Anna

Arkadiusz

Barbara

Bogdan

Daniel

Całe życie mi mówili, że do wina wytrwanego trzeba dorosnąć ... mam 37 lat i przez te
wszystkie dorosłe lata, mówiłam, że nie lubię wina wytrawnego ... aż w końcu Solaris trafił do
mego kieliszka ... i teraz nie wiem czy to ja już dojrzałam czy przez całe życie piłam po
prostu złe wino ... Spróbuj jak to jest z Tobą
Łyk białego wina Johanniter to słodkie wspomnienie wakacji nad "malachitową łąką morza".
Kieliszek różowego Rosé to chwila zapomnienia z Martą, która "siedzi na parapecie w
niebieskiej sukni". Classique Brut i jego "kusząca, wibrująca" nutka szaleństwa to wieczór
spędzony w gronie przyjaciół w "Słodkiej Bazyli". Jak powiedział kiedyś Molière, "wielkie jest
szczęście tego, kto ma dobrą butelkę", a ja dzisiaj dodam, że jeszcze większe tego, kto ma
dobrą butelkę wina z Winnicy Turnau.
Pierwszy raz sprobowalam wina Solaris na pokladzie samolotu LOTu lecacego do Tokio.
Lubie probowac win, ktorych nie znam i pamietam, ze poprosilam o obsuluge na pokladzie o
polskie wino nie wiedzac jaka to winninca. Kiedy sprobowalam - to jakby otoworzyla sie cala
paleta smaku i nuty zapachow, ktorych nie powstydzilyby sie najznakomitsze winnice we
Wloszech, Austrii czy Niemczech (akurat stamtad sa moje ulubione biale). Robienie wina to
sztuka, a winninca Turnau gra najpiekniejsze nuty smakow jakie mozna sobie wyborazic, a
wino tej klasy w Polsce, ktora na mapie winiarskiej przeciez nie jest szczegolnie obecna jest nie lada osiagnieciem. Mieszkam w Szwajcarii i zawsze opowiadam o tej winnicy i
rozdaje przyjaciolom, pasjonatom enologii butelki "od Turnaua" zawsze z moja historia i z
wielka satysfakcja slucham zachwytow nad Waszym winem.
Jedna z niezaprzeczalnych definicji polskości – wina z Winnicy Turnau, polskie wina z duszą
i charakterem. Światowy poziom z lokalnym sznytem. I butelka, tak samo piękna jak
wnętrze.
Nigdy się nie zawiedziesz!
Solarisa z winnicy Turnau poznałam w 2016 roku i od tego czasu spędzam z nim każde lato.
Wino spróbowałam podczas degustacji na lotnisku we Wrocławiu i tak bardzo utkwiło mi w
pamięci, że już w tym samym roku byłam na koncercie i degustacji w Baniewicach, aby
sprawdzić skąd pochodzi. Wino, Muzyka i Rodzina Turnau - to wielka przyjemność
obcowania.
Serdeczności, Barbara Budrewicz-Wróblewska
Najlepsza marka polskich win. Północno europejskie wina są daleko za nim. Każda butelka
to przyjemność smaku. Wspaniały bukiet i odczucie kwiatów. Nareszcie wina które czuć
wiosną. Lekkie ale z długim odczuciem smaku.
Jako osoba dużo podróżująca po europie i szukająca swoich smaków wśród win z wielu
winnic europy, która w pewnym momencie natrafiła na wina wytwarzane w naszej polskiej
rodzimej winnicy od razu pokochałem smaki tych win. Zaczynając od Solaris, następnie
Hibernal, Riesling, Chardone, Cabernet i na tą chwilę wino Ambre zaraziłem tymi smakami
swoją żonę i bliskich znajomych. Na tą chwilę nie wyobrażamy sobie wspólnych spotkań bez
win z winnicy Turnau. Przy każdej nadażającej się okazji i tematach związanych z winami
zachwalam wina z winnicy Turnau. Uważam że w chwili obecnej są to najlepsze polskie wina
i spokojnie mogą konkurować ze znanymi winami z Francji czy Włoch. Sprawia mi to wiele
radości że w naszym kraju można było, napewno wielkim nakładem pracy stworzyć markę
win z najwyższej półki światowej, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Z
niecierpliwością oczekuję nowych smaków win z winnicy Turnau. Mam nadzieję że uda mi
się w najbliższym czasie dotrzeć do winnicy i na miejscu podelektować się winami z winnicy
Turnau. Pozdrawiam z Gietrzwałdu. Do zobaczenia.

I am an American that has lived in Poland for the last 12 years.
I have been a serious student of wine since my early adult years. I lived in Germany when I
was in the US Army in the 1970s and I learned a lot about the wonderful German white
wines, Rieslings in particular. Upon my return to the US I worked for a time in a small winery
in my native state of Pennsylvania. I tried many different wines and kept learning about the
many varieties of wine, their characteristics, the taste, wine making methods, etc. I returned
to Germany in 1999 and continued exploring the world of wine. When I moved to Poland in
2008, I met a German friend that has a magnificent cellar full of predominantly French red
wines from Bordeaux and Burgundy as well as other wines.
We do a lot of entertaining, and most of our friends know of my passion and knowledge
about good wine and ask my advice about buying wine. Having discovered Winnica Turnau
recently, I tell my friends to try your wines. The selection of grape varietals, the flavor and
the quality of the wines compared to the price makes Winnica Turnau wines some of the
best selections in a confusing market for those who don't know a lot about wine.
Edmund
Most novice wine drinkers start with white wines because they are usually less complex and
more approachable than a lot of quality red wines and white wines are usually lower priced
than many red wines.
The Turnau Riesling is one of my personal favorites. Made in the dry Alsace style, the
Riesling grape is presented to its full potential for a very reasonable price, I would expect to
pay much more for such a quality bottle. The Hibernal, a varietal I had never had before was
very pleasant and easy to drink with nice fruit on the palate and a well balanced wine. The
Johanniter while similar in taste was also quite drinkable and pleasant and the Solaris is
another pleasing white wine. The most amazing of the Turnau whites was the 2016 Ice
Wine. I have had the iconic Chateau d'Yquem as well as Chateau Rieussec and I have to
say the Turnau compared very favorably to these wines at a fraction of the cost. The
incredible flavors, the acid/sugar balance, the long lasting finish and the golden yellow color
of the Turnau wine are all hallmarks of the finest wines of this type.
I enthusiastically recommend these wines to our friends that would like something better

Emilia

Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

Odpowiedź na pytanie, co można rzec osobie nieznającej wina z Winnicy Turnau jest
najprostsza na świecie: "Cicho, sza!".
Przyznanie się do nieznajomości wina najlepszego w kraju i konkurującego na równi z
najlepszymi na świecie, to jakby przyznać się do tego, że nie zna się muzyki Chopina, że nie
zna się dzieł Mickiewicza, albo nie było się nigdy na krakowskim Rynku. Przypuszczam, że
taki sam szok wywołałby Francuz przyznający się do niejedzenia wybornego sera brie lub
camembert, albo Anglik pytający się kim jest królowa Elżbieta. Wstyd i niedopatrzenie. Wina
z Winnicy Turnau zostawiają na długi czas wspomnienie pięknych, choć kapryśnych
pogodowo wakacji - intensywnych i owocowych, niezwykłych i niezapomnianych.
Człowiecze nieznający smaku prawdziwego wina, weźże się za siebie, zainwestuj w swój
rozwój i nadrób zaległości, jeszcze nic straconego! To tylko dwa proste kroki:
1. Idź do sklepu, choćby internetowego, zamówże butelkę wybornego Solarisa, Rose lub
innego nektaru bogów.
2. Napiszże do swoich przyjaciół (dodam, że obecny limit 5 osób na spotkaniu to maksimum
na jedną butelkę nektaru, warto się go trzymać) i zaproś ich do siebie na niezobowiązującą
degustację.
Możesz również, moim przykładem, wziąć tę butelkę, spakować do bezpiecznej torebki lub
plecaka (szczególne przykre mogą okazać się skutki niesprawdzenia torby przed włożeniem
wina, może to prowadzić do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia oraz konieczności
zmiany planów) i udać się do przyjaciół, których wcześniej o tym poinformowałeś. Jest to
opcja o tyle korzystniejsza, że można wyjść z domu - w czasach zdalnej pracy bardzo
zalecane ze względów zdrowotnych; i rzecz najważniejsza - nie trzeba po niej zmywać
kieliszków, bo zrobią to za nas gospodarze. Pamiętaj, by zadbać o deskę regionalnych
serów i... uczta gotowa!
Polaku nieznający wina Turnau, pozwól sobie na tę odrobinę szczęścia i niezwykłych
przeżyć, na przeżycie iście dionizyjskiej uczty, a gwarantuję, że nigdy nie wrócisz już do
zwykłego wina. Posłuchaj rady koleżanki, która jeszcze przed rokiem była dokładnie takim
samym Człowiekiem nieznającym wina Turnau, a która bardzo się tego wstydzi.
Przypuszczalnie, tylko wizyta w Winnicy Turnau może przebić tę nieziemską atrakcję, ale tu
doświadczenia jeszcze brak... Jeszcze!
Lokalne a jedak światowe, pełne serca i uczuć. To wina, które smakiem odzwierciedlają
różne emocje trochę słodyczy, szczęscia i lekkości ale też czasami wytrawności, rozwagi i
głębokiej zadumy. Wina o zapachu słońca, otwierające umysł, o doskonałym smaku,
przenoszące w otchłań szczęśliwości.
Spróbuj, będziesz silny jak "TUR" a kiedy kupić - "NAU".
Wina Turnau dla smakosza są tym, co muzyka Turnaua dla melomana - niezwykłym
doznaniem, które zaspokoi nawet najwybredniejszego konesera!
Już powiedziałam i to nie jednemu:) Są to najlepsze polskie wina! Dzięki niezwykłej
delikatności i kompozycji smaków po prostu chce się do nich wracać. A Solaris jest w ogóle
jakimś mistrzostwem świata!

Ewa

Piliśmy ostatnio czerwone wino w ogrodzie ze znajomymi, lubimy dobre wina i pyszne
jedzenie. Na stół, mój mąż podał 4 butelkę tego wieczoru, nikt z nas nie popatrzył na
etykietę. Pierwszy łyk i cisza. Przyjaciel, na winach się zna, spojrzał na mojego męża i
zapytał dlaczego tak późno i czy mamy sery, bo smak wyborny pięknego rubinowego wina
potrzebuje towarzystwa. To było RONDO/REGENT 2015. Wieczór upłynął nam na
opowieściach o polskich winnicach, które powoli poznajemy i smakujemy z rodziną oraz
przyjaciółmi.
Dużo szczęśliwości dla WAS, w tym trudnym czasie przesyłamy uściski Ewa i Jacek.

Grażyna

Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra - odwiedź Winnicę Turnau, tu sącz wino w
puchary z piękną muzyką w tle.

Ines

Powiedziałabym, że wina z winnicy Turnau to moje odkyrcie roku 2020 - niespodziewanie,
zaskakująco bardzo dobre wina polskiej produkcji, wykraczające poza polskie standardy,
które charakteryzuje świeżość, lekkość, bogaty smak. Pijąc te wina można wykryć w ich
smaku najwyższą dbałość o efekt końcowy, elegancję, pasję i zamiłowanie do tego, co się
robi. Mimo że jestem zwolennikiem win wytrawnych, doceniam świetnego Hibernala, który
jest półwytrawny - niesamowity bukiet! (chętnie spróbowałabym wytrawnej wersji).

Jarosław

Jeśli chcesz skosztować naprawdę dobrego wina o bogatym bukiecie, smaku to nie szukaj
wina po całym świecie bo tu w Polsce mamy także wyborne wina ... wybierz jedno z win
Turnaua a na pewno zasmakujesz w nich i wrócisz dowiedzieć się jak smakują inne.

Justyna

Wina Turnau to wina idealne, aby uczcić ważne momenty. Podczas pierwszej rocznicy ślubu
w jednej z toruńskich restauracji kelner zaproponował nam do uroczystej kolacji wino z tej
winnicy. Świetnie podkreśliło smak potraw i uświetniło cały nasz wieczór. Dzięki tym miłym
wspomnieniom postanowiliśmy kontynuować tę tradycję i co roku przy butelce Wina Turnau
świętować kolejne rocznice.

Justyna

Cudze chwalicie, swego nie znacie! Z pewnością najpierw "wyrecytowałabym" tę frazę, a
następnie zaczęłabym wskazywać na ogrom plusów, która wiąże się ze smakowaniem win z
polskich winnic. Po pierwsze wina z Winnicy Turnaua są polskie, bądź jak kto woli
"narodowe" - bo to ostatnio podobno modne słowo, a super jest wspierać nasz rodzimy
biznes. Po drugie są równie pyszne jak chociażby wina włoskie, a Solaris i Johanniter z
Winnicy Turnaua moim zdaniem są wybitne smakowo i przy każdej okazji polecam je
najbliższym. Po trzecie są idealnym pomysłem na prezent (także dla siebie) - ich design jest
bardzo estetyczny i minimalistyczny. Po wskazaniu wszystkich powyższych superlatyw,
"zaprosiłabym Turnaua do swojego domu", poczęstowałabym nim znajomego, a wówczas
wszelkie wątpliwości zostałyby rozwiane, nie musiałabym już nic więcej dodawać.

Katarzyna

- Czy wiesz co lubię...? Jakie wino chciałabym wypić z Tobą w letni dzień, a jakie zimą przy
komiku? Z tymi winami to trochę tak jak z miłością....W Solarisie zakochujesz się od
pierwszego wejrzenia. Czujesz cudowną gruszkę i promienie słońca minionego lata, ma w
sobie to coś...co powoduje, że chcesz do niego zawsze wrócić, cudowny zapach grejpfrutów
i wyczuwalny smak miodu. Doskonale smakuje w upalne dni i pozwala oddać się
marzeniom, odpłynąć w cudowne nieznane miejsca i kompletnie się zatracić. A wiesz, że
Riesling jest naprawdę niesamowity, to zupełnie coś innego niż Rieslingi, które wcześniej
piłeś. Zaskoczy Cię jego nietypowy charakter, znajdziesz tam cudowne cytrusowe smaki z
nutą jaśminu. Zobaczysz będziesz zachwycony.... Wiesz jak lubię różowe wino. Musisz
spróbować Rose, jest tak cudownie lekkie i nieoczywiste, wspominam wszystkie letnie
przygody. Jest bardzo świeże, orzeźwiające i wspaniałe na każdą okazję. Wiesz dobrze, że
moja prawdziwa miłość to wino czerwone. Rondo/Regent zobacz sam... mnie zachwyca
wyczuwalność migdałów, bardzo dobre wino o zapachu jeżyn. Musisz je mieć w swojej
piwniczce. I mój ulubiony Pinot Noir...ach ten dym i czekolada, po prostu je uwielbiam we
wszystkie chłodne wieczory. A dzisiaj na plaży otworzyłam po raz pierwszy Classique Brut
oczekując już nowego roku:) Bąbelki z Szampanii są najcudowniejsze na świecie i trochę się
bałam tego porównania...Wiesz jak uwielbiam Francję i pamiętasz moją podróż do
Szampanii, tyle Ci wtedy opowiadałam. Ale wino musujące z winnicy Turnaua jest po prostu
magiczne. Zaskoczyło mnie elegancją.... rześkością... i cudownym kremowym posmakiem.
Pięknie prezentuje się w kieliszku i jest naprawdę doskonałe. Pogoda dzisiaj nie miała
znaczenia, Classique Brut sprawił, że ten dzień rozpoczął się wspaniale. Spróbuj tych win,
będziesz zachwycony... przed Tobą wspaniała przygoda pełna niesamowitych doznań,
niepowtarzalnych zapachów i smaków ukrytych w kieliszku.

Krzysztof

Wina Turnau klasę mają.
Tym, co jeszcze ich nie znają,
Chcę powiedzieć, że są mega!
Dzisiaj jedno kupić trzeba!

Maciej

W poszukiwaniu smaków sporo podróżowałem po świecie. Odwiedziłem Amerykę, Azję,
sporą część Europy. Każdy kraj i jego smaki są wyjątkowe, nie jednokrotnie podaje się za
wyznacznik Francję, Włochy, czy Kalifornię jako miejsca produkcji najlepszych win na
świecie. Oczywiście jest o wiele więcej miejsc, gdzie można znaleźć wyjątkowo smakujące
wina.
Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że te najbardziej mi smakujące znajdę w mojej
ojczyźnie. W Polsce. Dosłownie pod nosem. Wina z Winnicy Turnau są wyjątkowe jak
poezja Pana Grzegorza, nie powtarzalne i mają w sobie pełno emocji.
Kto jeszcze nie próbował win z Winnicy Turnau, śmiało twierdzę, że nie zaznał miłości od
pierwszego momentu. Aby się przekonać wystarczy degustacja, mały łyk chociażby mojego
ulubionego Riesling’a, i natychmiast wszystko stanie się takie oczywiste...

Magdalena

Kiedy pierwszy raz spróbowałam białego wina Solaris to poczułam wprost eksplozję
cudownego owocowego smaku. Delikatne, orzeźwiające wino, które z każdym łykiem
przenosi mnie do pięknego letniego sadu.

Małgorzata

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Czasami warto jest zaryzykować, żeby odbyć
niezwykłą podróż - podróż tajemniczą, której każdy kolejny krok przenosi nas w głąb
Polskich tradycji winiarskich. Każdy łyk to niezapomniane przeżycie, fantastyczne połączenie
pasji, tradycji i nuty świeżości. Słowa przeminą, a ta wyjątkowa chwila pozostanie z Tobą na
zawsze. Raz urzeczona smakiem win z Winnicy Turnau nie wyobrażam sobie, aby zabrakło
go w wyjątkowych chwilach spędzanych w gronie przyjaciół i rodziny.

Marcin

Maria

Michał

Mirosław

Natalia

Polskie wina z winnicy Turnau mogą Cię zaskoczyć smakiem. Znajdziesz winiarskie południe
Europy na północy Polski.
Nigdy nie byłam fanką polskich win, ale jedno lipcowe popołudnie w 2017 zmieniło to.
Siedzielismy wtedy na Starówce w Zamościu, było upalnie, leniwie i błogo , a ja po raz
pierwszy piłam Rose z Winnicy Turnau - było orzeźwiające, a jednocześnie doskonale
harmoniczne ... z dziecięcą, niczym nieskrępowaną radosną nutą truskawki! Potem były
kolejne wina Turnau, z moim Seyval Blanc na czele. Wszystkie wyśmienite! Ale do Rose
wracam najczęściej - to jak powrót do dzieciństwa, pachnących ciepłem letnich wieczorów,
penetrowanie dzikich zakątków ogrodu moich dziadków i jedzenia trukawek prosto z
krzaczka... beztrosko... z czystą radością.
Powiedziałbym, że to najlepsze polskie wino (czerwone: turnauowy Pinot noir, białe:
turnauowy Solaris). Dodałbym koniecznie, że moja Mama pije niemal wyłącznie domowe
wino z aronii wytwarzane w piwnicy przez Tatę w pieczołowitym procesie trwającym niemal
całą jesień. Mama niemal nie sięga po inne wina, bo twierdzi, że niemal wszystkie inne są
naszpikowaną siarą trucizną, po której niodmiennie boli ją głowa. Powtarzam słowo "niemal",
bo winami, które stanowią od tej niemal-reguły wyjątek, są wina z winnicy Turnau. To jedyne
wina "kupne", które jak twierdzi, "nie tylko jej nie szkodzą, ale i smakują", zaś (podobnie
zresztą jak mieszkajaca w Szczecinie Teściowa) Solarisa regularnie wprost się domaga trudno moim zdaniem o lepszą reklamę.
A ja jako na poły mieszkaniec Wiednia pragnę dodać, że wino świętomarcińskie swoim
smakiem i sympatyczną "burzą" (niektózy mawiają, że to ślad, iż wino wciąż jeszcze "robi")
przewyższa tradycyjny austriacki "sturm" o kilka dystansów, zaś tegoroczna jego edycja "na"
Seyval Blancu spowodowała, że zamiast zwyczajowych 2-3 (jak uczyniliśmy np. w roku
ubiegłym) kupiliśmy z Żoną 8 butelek tegorocznego Świętomarcińskiego, ale 4 już nie ma,
wiec wkrótce będziemy musieli dokupić nowe.
Super Polskie wina, rozlewane i tworzone z gustem i smakiem , konkurują z winami świata
i...wygrywają !!
Wino z winnicy Turnau wybrałam ze względu na osobę Grzegorza Turnaua. Przyciągnęła
mnie jego klasa, pasja i doskonałe wykonanie. I nie zawiodłam się. Tak jak w muzyce, tak w
winach czuć delikatność, perfekcję, spokój i elegancję.
To właśnie powiedziałabym komuś kto nie zna jeszcze win z winnicy Turnau. Samo
opakowanie wina pasuje do każdej okazji i do każdego wnętrza.
Nie ważne czy "na Brackiej pada deszcz" czy "Tam cicho , szaro, brudno i zima" wino
Turnau zawsze sprawia, że dzień wypełnia się pozytywnymi emocjami.

Natalia

„Znamy się od 25 lat, od 15 lat razem testujemy różne trunki, te premium od 6 lat, a wyborne
wina z Baniewic poznałyśmy 3 lata temu i od wtedy nie zmieniamy dostawcy... i muzyki też
nie zmieniamy... jak możesz nie wiedzieć, że to sprawka Turnaua?”
Klasa muzyki idzie w parze z jakością wina. Przełamuje stereotypy niesmacznego polskiego
wina. Solaris śmieje sie temu stereotypowi w twarz, zostawiając na koniec gorzką, głęboką
nutę południowego grapefruita.
Gdy zaufałeś raz muzyce Turnaua, to zaufaj tez jego winom.

Olga

Post scriptum
Gratulujemy tak wspaniałych wyrobów, o tak nietuzinkowym smaku. Jesteśmy dumni z
polskich win!
Między ciszą, a ciszą
Winogrona się kołyszą
I idą i płyną
Póki nie przeminą.

Patrycja

Paulina

Paweł

Piotr

Piotr

(a wina przemijają bardzo szybko)
Najlepsze polskie wina luksusowe. Jak wypijesz nie uwierzysz, że to Polska produkcja.
Cudowny Hibernal moje ulubione białe wino według mojej opinii idealnie półsłodkie. Mój
partner zakochany w Szlachetnym Zbiorze robi regularne zapasy.
Myślę, że zbyt wiele nawet nie trzeba mówić- wystarczy dać spróbować. Najlepiej Hibernala,
w którym jestem zakochana i jest moim totalnym ulubieńcem. Wino samo opowie
piękną historię i jestem przekonana, że nie da się go nie polubić. Każda butelka to inna
historia, którą warto zgłębiać. A jeżeli miałabym dopowiedzieć coś od siebie to z pewnością
powiedziałabym o wyjątkowości winnicy Turnau, jej nowoczesności i pięknej, rodzinnej
historii. A to wszystko przy muzyce Grzegorza Turnau, z pewnością :)
Znasz wyborne wina? Odkryłem wspaniałą Polską Winnicę - Winnicę Turnaua. Mają
znakomite wina, których smakiem chcesz się dzielić z najbliższymi. W ofercie mają idealne
wytrawne Chardonnay i Seyval Blanc, bezbłędne czerwone Cabernet, arcymistrzowskiego
półwytrawnego Hibernala, świetnego półsłodkiego Johanniter, który posmakuje nawet
sceptykom win, bezkonkurencyjnego Rieslinga, a ich ostatnie wino musujące Classique Brut
kapitalnie uświetni każdą uroczystość. Nie sposób opisać wszystkie, wino lodowe czy
świętomarcińskie. Po prostu spróbuj i nie będziesz chciał celebrować pięknych chwil w
swoim życiu niczym innym :)
- Czy znasz wina Turnau?
- Nie, nie znam.
- A znasz zespół Bee Gees?
- Owszem, kojarzę.
- Wiedz zatem, że Panowie Turnau, zrobili dla polskiej branży winiarskiej nie mniej, niż
panowie Gibb dla brytyjskiej sceny disco. Te dwa tria mają z sobą więcej wspólnego, niż
myślisz.
- Tak? Co na przykład?
- Wine and Women.
Opisując wina z Państwa winnicy podkreślam, iż w tych właśnie winach wspólnie z moją
małżonką znaleźliśmy swoje smaki. Idealnie pasujące wina do każdej okazji. Opowiadam o
tych winach w sytuacjach, kiedy tylko rozmowa wkracza na temat win. Podczas rozmów
gorąco polecam i rekomenduje mojego ulubionego Solarisa oraz ulubione wino mojej żony Jahanniter. Dla niezdecydowanych oraz z małym doświadczeniem w spawach wina polecam
Rose, które pasuje do praktycznie wszystkiego, więc kupujący będzie miał miłe wspomnienia
związane z tą winnicą i na pewno do niej wróci :)
Pozdrawiam Serdecznie !

Robert

Sylwester
Teresa

Tomasz

Tomasz

Po raz pierwszy tego wina spróbowałem będąc na kolacji „U Fukiera”. Długo z przyjaciółką
zastanawialiśmy się nad wyborem wina... hiszpańskie? Może francuskie??? W pewnym
momencie widzę wino polskie. Długo się nie zastanawiając, stwierdziłem, że zaryzykujemy!
Od tamtego momentu nie ma dla mnie lepszego wina aniżeli Turnau’owski Hibernal. Ci co
mnie znają, wiedzą co mówię... a Ci co dali się namówić na spróbowanie Hinernala, również
nie uznają już żadnego innego wina:). Dodatkowo, jak się okazało, że winnica jest położona
całkiem niedaleko od miejsca w którym mieszkam (Świnoujście) jeszcze bardziej poczułem
się „ambasadorem” Baniewskiego wina:). Żałuję, że odkryłem je dopiero w tym roku...
Pozdrawiam serdecznie
Otwórz je z ukochaną, a wasze chwile staną się magiczne, rozmowa bedzie najszczerszą,
usta zaczną pragnąć jej ust, wasze mysli zaczną wirować,
wasze oddechy będą szybsze i szybsze aż zacznie brakować tchu i otworzysz oczy
zobaczysz błogość na jej twarzy i będziesz wiedział że to wino było cudowne.
Najlepsza wizytówka Polski, z niecierpliwością czekam na każdą premierę
Poczęstowałbym go Waszym winem nie mówiąc, że zostało wyprodukowane z winorośli
uprawianych na północy naszego kraju. Jestem pewny, że powiedziałby że przypomina mu
śródziemnomorskie wakacje na których popijał wyśmienite wino w jednej z tamtejszych
knajpek. Potem powiedziałbym, że nie musi tak daleko jechać i koniecznie powinien
odwiedzić Baniewice! Pokazałbym mu zdjęcia z fenomenalnej winnicy, która w słoneczny
dzień przypomina prawdziwą Toskanię.
W Baniewicach jest winnica,rodu Turnauów to okolica, tam łykiem dobrego wina zaróżowisz
lica i zbytek butelek weźmiesz do koszyka !

Ula

Wina od Turnała to wspaniała uwertura smaków, aromatów i szyku. Można dobrać wino do
upodobania- od czerwonych, ciężkich poprzez letnie, orzeźwiające do słodkich perełek!
Będąc gościem w Waszej winnicy wiele się dowiedziałam o winie a największym
zaskoczeniem była dla mnie produkcja wina lodowego! ( pyszne) zawsze o nim wspominam
znajomym! A co roku czekam na Was na Jarmarku Bozonarodzeniowym, żeby znowu
delektować się najlepszym EVER białym winem grzanym- mam nadzieję, że w tym roku też
się załapię. Niedługo się tam wybieram.:) Oczywiście to wino grzane również polecam
serdecznie znajomym!! Uwielbiam delektować się smakami od Was! Wasze wina dobieram
do mojego nastroju i pory roku! A jak chcę sprawić wyjątkowy prezent znajomym lub rodzinie
wybieram właśnie Wasze wina. I zawsze są to trafione upominki! Dziękuję Wam! :)

Wojciech

Wybitne, wyjątkowe, wysublimowane, najwyższej jakości polskie wina, niezmiennie i
bezsprzecznie warte polecenia. Nic dać, nic ująć. Niejednokrotnie wybieramy wino w
składzie, w sklepie, przebieramy w pozycjach z całego świata zapominając o tym, że
prawdziwe skarby powstają na naszym rodzimym podwórku. Nie ma tu najmniejszego
powodu do wstydu, wręcz przeciwnie. Zapytani miłośnicy wina po degustacji na ślepo będą
podawać różne marki i regiony jednak nieliczny znawca rozpozna, skąd pochodzą
serwowane trunki. Niezależnie kogo gościmy, przyjaciół, rodzinę, znawców czy amatorów,
niezależnie od okazji, czy przy doskonałej kolacji, spotkaniu ze znajomymi czy po ciężkim
dniu w pracy, kieliszek wina z Winnicy Turnau zawsze zachwyca.

Zuzanna

Że wina z winnicy Turnau, to zapach lata w butelce zatrzymany, wiatrem i słońcem ciągle
smagany.
Poranną rosą jest dopieszczony i korkiem w pełnej słońca butelce pozostał ujarzmiony.

