RIMI | VĪNU KATALOGS • 2022
Akcijas laiks: 19.04.-02.05.2022.
Piedāvājums spēkā Rimi Hyper veikalos.

ITĀĻU ZVAIGZNES: PROSECCO, PRIMITIVO, PINOT GRIGIO
SAJAUKŠANAS MĀKSLA – BORDO BLENDI
SAUVIGNON BLANC CEĻŠ STARP LUĀRU UN JAUNZĒLANDI
SPĒJA PIELĀGOTIES IK VIETAI – CHARDONNAY
SĀRTVĪNA PIECDESMIT NOKRĀSAS

19-31-02

93 g CO2

ID 7d66

Rimi Vīna dārzs

VINUM – MERUM*
MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

2022. gada pavasaris. Ehh, kā gribētos ar visu sirdi priecāties, ka
esam pārvarējuši cilvēces veselības apdraudējuma izaicinājumus
vairāku gadu garumā, un nu varam atsākt vairāk pievērsties
visam skaistajam, aizmirstajam un iemīļotajam!

GRIBĒTOS!

Tajā pat laikā, apzinoties, ka Vīnu katalogs ir
vieta tikai un vienīgi vīnam un ap vīnu, es varētu
norobežoties no citām ziņām un izlikties, ka viss ir
labi, bet…

NEVARU!

Šī kataloga tapšanas laikā, es ik dienu iedomājos,
ka laikā, kamēr katalogs tiek sagatavots un drukāts,
varētu notikt brīnums, un mēs saņemtu ziņu par
mieru. Es turpināšu cerēt un stipri domāt labas
domas!

STIPRI!

Runā (zinātnieki gan joprojām par to diskutē), ka
visiem mūsdienās labi saprotamais apzīmējums
“vīns” cēlies kaut kur Dienvidkaukāzā, uz precīzo vietu
pretendējot gan Gruzijas, gan Armēnijas teritorijai –
starp citu, tieši tāds pats ir strīds par paša vīna vecāko
liecību. Tad caur Seno Grieķiju, Seno Romu un latīņu
valodu šis vārds ir pieņēmis to formu, kādu mēs
šobrīd lietojam. Šajā vismaz astoņus tūkstošus garajā
vārda pastāvēšanas vēsturē, es uz mirkli aizkavēšos
Senajā Romā. Romieši lietoja vārdu Vinum, apzīmējot
aristokrātijas aprindās lietoto dzērienu, kas darināts
no raudzēta vīna, atšķaidīta ar ūdeni un saldināta
ar medu. “Tas tak vīna kokteilis!”, jūs teiksiet.
Jā, iespējams, tikai turpinot par apzīmējumiem,
piebildīšu, ka mūsdienu jauktā dzēriena apzīmējums
”kokteilis” radies vēl pusotru tūkstoti gadu vēlāk.
Tajā pat laikā, apzīmējot dabīgu, tīru un īstu vīnu,
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romieši teica - Merum. Mer, meri, meru – tie ir
seni apzīmējumi kaut kam īstam un patiesam,
kāds neapšaubāmi ir dabisks vīns. Man šķiet ļoti
interesanti, ka apzīmējumu Vinum līdzīgā formā
šobrīd lieto visās indoeiropiešu valodās, bet otru – tā
īstā, patiesā dzēriena vārdu vietējā dialektā lieto tikai
vienā vietā – Apūlijā, Itālijas “papēdī”. Tur vietējie
sava vīna apzīmēšanai joprojām izmanto senā vārda
Merum formu, dēvējot savu Primitivo, Negroamaro,
Nero di Troia vai Susumanello par - mi-jeru, jeb -

MIERU!

Paralēli saviem prātojumiem un vēsturiskiem
atklājumiem, es no visas sirds mums visiem
novēlu vēl ko citu. Visiem taču ir zināms, ka atliek
tikai iegriezties tuvākajā Rimi veikalā (vēlams
kādā “brangākā”), un tur vīna nodaļā jebkurš var
izceļoties pa visu plašo pasauli, meklējot sev un tagad
piemērotāko vīnu maltītei vai svinībām. Bet tomēr, to
sajūtu, ko var izjust ceļojot un apmeklējot vīna zemes,
izbaudot vietējo kultūru, gastronomiju un vīnu,
pilnībā aizstāt nav iespējams nevienam pat labākajam
veikalam ar plašāko vīnu sortimentu pasaulē. Un
nu mēs pēc vairāk kā divu gadu pārtraukuma atkal
varam ne tikai plānot ceļojumus, bet arī tos piepildīt.
Lai vai cik tuvu vai tālu tie aizvestu. Tāpēc es jums
novēlu pēc iespējas ātrāk atgriezties pasaulē, kurā
iespējams brīvi ceļot un apmeklēt sevis iekārotās
vietas, un baudīt visu skaisto!

*Vinum - Merum, Vīns - Īsts

Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Rimi Vīna dārzs

AKTUALITĀTES VĪNA PASAULĒ

Kopš 2016. gada jau trīs reizes vīnogulāji Eiropas prestižākajos vīna dārzos ir piedzīvojuši postošas pavasara salnas,
iedragājot vīnkopju un vīndaru biznesu. Pēc pagājušā gada mazākās ražas Francijā pēdējos septiņdesmit gados, uz
2022. gada vīnogulāju augšanu un ražu daudzi jo daudzi vīnkopji skatījās nu jau ar pēdējās iespējas cerību, vai būs
iespējams turpināt darīt to, ko viņu zemē dara pēdējos tūkstoš gadus – audzēt šajos reģionos ierastās vīnogas un
darināt no tām vīnu.
Marts iesākās cerīgi, un agri dīgt sākošie vīnogulāji,
piemēram Chardonnay, sāka pumpurot un zaļot. Aprīli
diemžēl vairs nevar nosaukt par labu turpinājumu. Aprīļa
pirmā dekāde Francijā pēc vidējās gaisa temperatūras
esot aukstākā kopš 1947. gada! Naktī uz svētdienu
– 10. aprīlī, pasaules slavenākajā Chardonnay dārza
Montrachet pakalnā vietām reģistrēta salna mīnus
piecu °C temperatūrā! Vīnkopjiem nākas ar visiem
iespējamiem līdzekļiem, tērējot desmitiem tūkstošus,
cīnīties pret mātes dabas kārtējo untumu. Šobrīd ir
pāragri spriest, vai ir izdevies nosargāt vīnogulājus, un
kādus trikus vēl daba izstrādās vīnogulājiem un to ražai
vitāli svarīgajās nākamajās četrās nedēļās. Šīs jaunās
realitātes pieņemšanai un sadzīvošanai ar pārkarsēto
pasauli, vīndari ir spiesti mainīt gan audzēšanas metodes,
gan pielāgot pašu vīnogu izvēli, izmantojot jaunus,
izturīgākus selekcionētus vīnu stādus vai pat nomainīt
tradicionālās vīnogu šķirnes.
Iesākoties šim gadam, pilnīgi visi Rimi vīna ražotāji
un to izplatītāji vērsās pie mums ar lūgumu nedaudz
paaugstināt iepirkuma cenas 2021. gada neražas un
drastiskā enerģijas cenu kāpuma dēļ. Liela daļa ir spiesta
to darīt atkal – šoreiz iepakojuma deficīta dēļ. Tas tāpēc,
ka izrādās – gan Ukrainā, gan Krievijā, gan Baltkrievijā
tiek ražots neiedomājami daudz stikla taras, tiek drukātas
etiķetes, ražots kartons iepakojumiem, arī korķīši un pat
stieplītes, ar kurām nodrošina dzirkstošā vīna korķus!
Izrādās, ka šie nepieejamie resursi ļoti tieši ietekmē ne
tikai šo valstu ražošanu, bet visas Eiropas vīnu un citu
pudelēs pildīto dzērienu ražošanu. Es pastāvīgi runāju
ar sadarbības partneriem – vīna ražotājiem. Visbiežāk
viņu sacītais skan tā: “Es, savos …(seko darba pieredzes
gadu skaits, piemēram - ) TRĪSDESMIT vīna darināšanas
gados nu nekad neko tik dramatisku, attiecībā uz deficītu,
neesmu pieredzējis!” Protams, ka ir žēl dzirdēt šādus
vārdus un, protams, vēl vairāk ir žēl, ja tā dēļ mums
ir jāmaina cenas arī veikala plauktos. Šajā kontekstā
mums lēnām, bet noteikti ir jāsāk pierast pie citiem
iepakojumiem – no vienkāršotākām stikla pudelēm
līdz vīna pakām un pat skārdenēm. Tikko saņēmu
piedāvājumu: ar Sangriju pildīti 100 % pārstrādāta
kartona trauciņi. No papīra darinātas pudeles arī jau tiek
piedāvātas, mainās it viss…

PAR KATALOGA SATURU

Tikmēr, lūk, jūsu rokās vai ekrānos ir nonācis kārtējais
Rimi Vīna dārzs Pavasara Vīnu katalogs. Katalogs, kura
pirmsākumi bija jau pirms sešiem gadiem, un kas ir kļuvis

par stabilu Rimi platformu, kurā komunicēt ar Tevi, Rimi
Vīna dārzs apmeklētāj un vīna cienītāj! Kāds vīrs, vārdā
Djego Kotīnī, man reiz teica – Bevi bene, mangia bene, jeb
– gardi dzert, nozīmē arī gardi ēst. Un es uz šiem vārdiem
reāli “uzķēros”. Tāpēc tradicionāli, starp vīna stāstiem
un īpašo vīnu aprakstiem šeit atradīsiet arī gardās Rimi
šefpavāra Normunda gatavotās receptes un idejas
konkrēto vīnu stilu sapārošanai ar maltīti, jeb kā Aigars
Nords saka, vīna un ēdiena precībām.
Pieskaroties tēmām šī Vīnu kataloga vīnu stāstos, šoreiz
esam gājuši vīnogu – vīna stilu ceļu. Kataloga sākumā
dosimies aplūkot un izpētīt mūsdienās populārākos itāļu
vīnus noteiktā kategorijā. Interesanti, ka populārākais gan
dzirkstošais, gan baltvīns, gan sarkanvīns sākas ar P.
Prosecco, Pinot Grigio, Primitivo – par katru atsevišķi
atradīsiet nākamajās lappusēs stāstus un īpašos vīnu
piedāvājumus ar aprakstiem. Tālāk sekos stāsts par
diviem Bordo vīna karaliskajiem brāļiem – Kabernē un
Merlo un par to, kā tos sajaucot talantīgie vīndari iegūst
pasaulē joprojām iekārojamus vīnus ar lielu uzglabāšanas
potenciālu. Interesanti, ka cīnoties ar globālo sasilšanu,
Bordo ir pirmais no slavenajiem vīna reģioniem, kas
oficiāli ir apstiprinājis jaunu, karstumizturīgāku vīnogu
šķirņu audzēšanu un izmantošanu unikālajos Bordo
maisījumos. Pie sešām īpaši tradicionālajām sarkano
Bordo vīnogu šķirnēm, kopš 2019. gada likuma, tagad
papildus atļautas karstummīlošā Dienvidfrancijas
Marselan, Portugāles ikoniskā Touriga Nacional, gandrīz
nezināmā Dienvidrietumu Francijas Castets un nu pilnīgi
nezināmā Langedokas Arinaroa.
Tāpat atradīsiet divus vīna stāstus par slavenākajām
baltvīna šķirnēm, kas ar pagājušo ražu piedzīvoja
vēsturē lielāko neražu. 2021. ražas gada Sauvignon
Blanc no iecienītās Jaunzēlandes, kā arī Chardonnay
no visiem slavenākajiem Francijas vīna reģioniem ir vai
nu kļuvis krietni dārgāks, vai šo vīnu krājumi izbeigsies
šogad, nesagaidot nākamo ražu, vai vienkārši tāda vīna
šogad NAV. Tradicionāli, lai iedotu kaut ko krāsainu
pavasarim, kataloga noslēgumā atradīsiet ko košāku un
dzīvespriecīgāku – stāstu par rozē jeb sārtvīnu nokrāsām.
Cik tādu ir? Šķiriet lappuses, pētiet un meklējiet!
Es no visas sirds novēlu Jums uzzināt un atrast ko tādu,
kas pamudinās doties pie mums uz Rimi Vīna dārzs un
izmēģināt kādu vai kādus no šeit aprakstītiem vīniem.
Lai izdodas!
Pavasaris 2022 /
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VIVA IL PROSECCO!*
MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

Tā gada sākumā Austrālijā noenkurojās pēdējais kuģis ar katordzniekiem. Tajā gadā tika
patentēts ledusskapis. Tajā gadā Milānas La Scala savu pirmizrādi piedzīvoja “Mefistofelis”.
Tajā gadā Saules sistēmā tika atklāts hēlijs. Tajā gadā tika uzstādīts pasaulē pirmais
luksofors – pie Vestminsteras pils. Un šo pašu – 1868. gadu uzskata arī par šobrīd pasaulē
visvairāk pārdotā dzirkstošā vīna – Prosecco dzimšanas gadu.

Jā, ir tāda apdzīvota vieta Triestes pievārtē, ko dēvē par
Prosecco, kas ir kalpojusi par pamatu šī vīna apzīmējuma
rašanās faktam. Vietējie gan zina stāstīt, ka šīs pilsētiņas
vārds cēlies no iepriekš šeit mājojošo slovēņu tēvutēvu
vietas nosaukuma Prozek.
Līdzīgi kā leģendā par šampanieti, Prosecco dzirkstošā
vīna versija esot radusies gluži nejauši – pavasarī atsākot
rūgt jau it kā norūgušam vīnam, un par pārsteigumu tā
baudītājiem, iemiesojot papildus burbuļus – ogļskābo gāzi
kā blakusproduktu rūgšanai. Interesanti, ka joprojām Itālijā
eksistē šāda, nejauši vai tīši, jau pudelē mazliet vēlreiz
uzrūguša vīna apzīmējums – VIVACE. Tulkojums šim
apzīmējumam ir - dzīvs, dzīvelīgs, lai dzīvo!

vīnā), ko mēs varam atļauties”, “ mēs negribam neko
ēst, bet gan vienkārši priecāties par dzīvi”. Nākamais
izcili veiksmīgais solis no Proseko ražotāju konsorcija
– Prosecco Rose stila ieviešana 2020. gadā. Jaunais
Prosecco Rose jau no paša sākuma tika pozicionēts un
strikti uzraudzīts kā jauns, prestižāks un kvalitāti vairojošs
dzēriena paveids, kura pamatā tīkamās krāsas iegūšanai
drīkst izmantot tikai un vienīgi cēlo Pinot Noir vīnu, kā arī
vīna otrreizējās rūgšanas minimālo laika posmu nosakot
garāku par diviem mēnešiem.
Tā arī Itālijā tika sākts pielietot atklājums, ka raudzējot
vīnu, vīndari iemācījās rūgšanas blakus produktu –
burbuļus saglabāt – “iespundēt” vīnā un ļaut tiem izplūst
tikai vīnu atverot un dzerot. Iesākumā tas tika darīts
pudelēs un tikai 20. gadsimta sākumā oficiāli tika plaši
ieviesta jaunā, vairs ne nejaušā, bet ātrākā un racionālākā
dzirkstošā vīna ražošanas metode. Oficiāli to dēvē par
Charmat metodi, bet tās izgudrotāji itāļi to dēvē par savu
Metodo Italiano vai Metodo Martinotti.
Veneto, Friuli-Giulia-Venezia reģionu Proseko konsorcija
vīndari, lai aizsargātu šī sava īpašā dzēriena izcelsmi,
2009. gadā pieņēma lēmumu turpmāk pārdēvēt Proseko
izmantoto pamata vīnogu šķirnes vārdu no Prosecco uz
Glera, tādejādi ierobežojot vārda Prosecco izmantošanu
citos Itālijas reģionos darinātajiem dzirkstošajiem vīniem.
Un, lūk, statistika. Pasaules paša slavenākā dzirkstošā
vīna – šampanieša ikgadējo pārdošanas apjomu – 300320 miljonu pudeļu gadā, šis itāliešu dzirkstošais vīns
apsteidza jau pirms vairākiem gadiem, un šobrīd stabili ik
gadu Prosecco sasniedz prātam neticamo - pusmiljarda
pudeļu apjomu gadā. Svarīgākais šī dzēriena slavas
gājiena iemesls ir dzīves veids vai pat dzīvesstils. Un šī
dzīvesstila stūrakmeņus raksturo devīzes – “mazi svētki,
bet katru dienu”, “negribam neko smagu un nopietnu,
bet gan vieglu un gaisīgu”, “prestiža luksusprece (burbuļi
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Protams, ka snobi teiks – Prosecco, tas nav tas pats, kas
Champagne! Un jā, teorētiski tiešām ražošanas tehnoloģija
vairumam Prosecco ir atšķirīga no šampanieša - burbuļi
Proseko dzērienā veidojas no otrreizējās rūgšanas kopējā
lielā tvertnē, un pudelēs tas tiek iepildīts jau ar burbuļiem.
Šī metode vīndarim atļauj ar mazākām pūlēm izveidot
gan vēlamo produkta saldumu un skābumu, gan regulēt
alkohola daudzumu, kā arī daudz vienkāršāk saražot
lielākus apjomus iemīļotā dzēriena. Noteikti ir jāatzīmē
viena papildus lieta, kurai būtu jāpievērš uzmanība. Tā ir
atšķirība starp Prosecco Spumante un Frizzante – abi šie
vārdi nozīmēs burbuļus Jūsu izvēlētajā dzēriena pudelē,
bet to daudzums jeb spiediens būs atšķirīgs. Frizzante
pudelēs spiediens un attiecīgi arī burbuļu daudzums ir
līdzīgs kā jūsu braucamlīdzekļos – spiediens ir no 1,5 līdz
3,5 atmosfērām. Šos vīnus precīzāk būtu raksturot ar
apzīmējumu – viegli dzirkstošs vīns. Savukārt, pudelēs,
apzīmētās ar vārdu Spumante, minimālais spiediens ir
vismaz piecas atmosfēras, un tie ir pilni ar kārotajiem
burbuļiem!
Un tagad godīgi atbildiet – mūsdienu zibenīgi mainīgajā,
virtualitātei pietuvinātā pasaulē, kuram gan
rūp, ka šis dzēriens nav izturēts vismaz
pusotru gadu pudelē, pirms tas nonāk glāzē?
*Viva il Prosecco! - Lai dzīvo Proseko!

Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Recepte pie vīna

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

LINGVINI AR KRĒMĪGĀM MĪDIJĀM

SASTĀVDAĻAS

20 min, 4 pers.

1 kg mīdiju Rimi;
300 g linguini pastas;
1 ēd. k. olīveļļas;
1 ēd. k. sviesta;
3 daiviņas ķiploka;
1-2 šalotes sīpoli;
1 ēd. k. marinēto kaperu sēklu;
1 ēd. k. žāvētu dzērveņu Rimi
100 ml Prosecco;
200 ml saldā krējuma;
sāls pēc garšas;
1 pušķītis pētersīļu.

www.rimi.lv/receptes

PAGATAVOŠANA

Novāri pastu 1 minūti mazāk, kā norādīts uz iepakojuma.
Nokās caurdurī.
Citā katlā ar vāku karsē eļļu ar sviestu. Pievieno
apceptus smalki sagrieztus sīpolus un ķiplokus. Sautē
vienu minūti, atceries maisīt, lai nepiedeg.
Katlā pievieno Prosecco un pieber mīdijas. Pielej saldo
krējumu un smalki sakapātus pētersīļus. Katlam uzliec
vāku un sautē 3 minūtes.
Atver vāku, nogaršo, pievieno sāli pēc garšas un
novārīto pastu nedaudz savāri un pasniedz, kamēr silts.
Pavasaris 2022 /
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.
DZIRKSTOŠS VĪNS MARTINI
PROSECCO DOC, 11,5%, 0,75 L, 9,32 €/L
PUSSAUSS, MAIGS 6-80 C

6

99

10.99 €

Kvalitatīvs aromātisks pussausais itāļu
dzirkstošais vīns no Glera vīnogu šķirnes.
Svaigs un augļains dzirkstošais vīns ar
ābolu un persiku aromāta toņiem. Lielisks
papildinājums svētkos un ikdienā.
DZIRKSTOŠS VĪNS SENSI
PROSECCO 18K, 11%, 0,75 L, 18,65 €/L
SAUSS, AUGĻAINS 6-80 C

13

99

19.99 €

Pārsteidzoši augļains, patīkami atsvaidzinošs
un lieliski dzīvīgs ar perfekti sabalansētu
tekstūru un dzirkstošu, krēmīgu burbuļu
sajūtu dzirkstvīns, daudzpusīgs saderībā ar
ēdienu – vīns visas maltītes garumā un ideāli
piemērots jebkurām svinībām.

4

DZIRKSTOŠS VĪNS LA DELIZIA
PROSECCO, 11%, 0,75 L, 6,65 €/L
PUSSAUSS, MAIGS 4-60 C

99

10.99 €

Vīns no lieliskām vīnogām no zemes, kur
aug augstas kvalitātes vīni. Svaigs, augļu un
ziedu aromātu buķetes piepildīts vīns. Lielisks
aperitīvs, saderēs gan ar uzkodām, gan jūras
produktiem un mīksto sieru.
DZIRKSTOŠS VĪNS DONELLI
PROSECCO BRUT, 11,5%, 0,75 L, 7,99 €/L
SAUSS, SVAIGS 6-80 C

5

99

10.99 €

Svaigs, vasarīgs un patīkamu burbuļu pilns
dzirkstvīns ar bumbieru, aprikožu un vasaras
ziedu aromātu un augļu piepildītu garšu.
Lielisks svētku dzēriens – gan kā aperitīvs,
gan pavadībā ar vieglām uzkodām un
augļiem.
DZIRKSTOŠS VĪNS DONELLI
PROSECCO ROSE, 11,5%, 0,75 L, 7,99 €/L
SAUSS, AUGĻAINS 6-80 C

5

99

12.99 €

Vīns spilgtā perlamutra rozā krāsā ar ziedu
un augļu aromātiem, kas atgādinās baltos
persikus, citrusaugļus un persiku ziedus.
Svaiga, delikāta garša ar līdzsvarotu skābumu
un patīkamiem, noturīgiem burbulīšiem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.
DZIRKSTOŠS VĪNS BOTTER
PROSECCO DOC, 11%, 0,75 L, 9,32 €/L
SAUSS, SVAIGS 8-100 C

6

Dzirkstošie vīni

99

9.99 €

Vīnam raksturīga salmu dzeltena krāsa un
augļaina aromātu buķete, kurā mijas persiku,
zaļo ābolu un akācijas ziedu notis. Dzirkstošo
vīnu ieteicams pasniegt pie Āzijas virtuves vai
zivju ēdieniem.
DZIRKSTOŠS VĪNS BOTTER
PROSECCO ROSE, 11%, 0,75 L, 9,32 €/L
SAUSS, MAIGS 8-100 C

6

99

10.99 €

Dzirkstošam vīnam raksturīga gaiši rozā
krāsa, aromātā mijas persiku, zaļā ābola,
citronu, akācijas ziedu un rožu notis.
Dzirkstošais vīns ir piemērots kā aperitīvs,
sader ar zivju vai sēņu ēdieniem.
DZIRKSTOŠS VĪNS PERLINO
PROSECCO, 11%, 0,75 L, 9,32 €/L
SAUSS, MAIGS 8-100 C

6

99

10.29 €

Dabīgs dzirkstošais vīns, izgatavots no Glera
vīnogu šķirnes Veneto reģionā – Romeo
un Džuljetas dzimtenē. Svaigs, viegls vīns
ar augļu aromātu notīm un pērlīšu virtenei
līdzīgiem burbulīšiem. Ideāls aperitīvs, sader
ar vieglām uzkodām.
DZIRKSTOŠS VĪNS MIONETTO
PROSECCO DOC BRUT, 11%, 0,2 L, 14,95 €/L
SAUSS, AUGĻAINS 6-80 C

2

99

3.29 €

Vīns nāk no Treviso provinces, kas slavena ar
kvalitatīvu Prosecco dzirkstošo vīnu ražošanu.
Tam piemīt intensīvs augļu aromāts,
līdzsvaroti sauss un svaigs. Sader ar jūras
veltēm un sieriem. Pasniedz kā aperitīvu vai
pie uzkodām.
DZIRKSTOŠS VĪNS ZONIN PROSECCO
CUVEE, 11%, 0,2 L, 16,25 €/L
SAUSS, MAIGS 6-80 C

3

25

4.49 €

Kvalitatīvs sausais itāļu dzirkstošais vīns
ar visterijas zieda un ābolu aromātu notīm.
Sabalansēta un atspirdzinoša garša. Sader ar
balto gaļu, mājputnu gaļu, risoto, picu, jūras
veltēm un pastu.

www.rimi.lv
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Pinot Grigio vīnogas

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

KĀ MELNAIS PINOT KĻUVA
PAR PELĒKO

Sākumā nedaudz par Pinot Grigio izcelsmi. No nosaukuma vien varētu šķist, ka šeit ir jābūt kādai saistībai ar citām
šķirnēm, kam nosaukumā ir Pinot. Šoreiz tiešām tā arī ir. Pinot Grigio ir cēlies no slavenā Pinot Noir. Bet kā?
Gadu no gada, mēģinot kultivēt vienu konkrētu šķirni,
jau no senatnes vīnkopji pavairoja vienu un to pašu
šķirnes krūmu ar stādu un potzaru palīdzību, tādejādi
klonējot līdzīgu iepriekšējam vīnogulājam. Savā ilgstošajā
attīstībā vīnogu šķirne Pinot Noir ir piedzīvojusi reizes,
kad nevis no cilvēka radīta potzara, bet gan no zemē
nokritušas vīnogu sēkliņas ir izauguši jauni vīnogulāji ar
radniecīgu DNS, kāds tas ir bijis šo vīnogulāju senčiem.
Savukārt, gadsimtiem ilgi vīnkopjiem neskaitāmas reizes
klonējot Pinot Noir, tas ir pārtapis neskaitāmos šķirnes
klonos – joprojām it kā tas pats Pinot Noir, bet ar niansēs
atšķirīgām augšanas īpatnībām, piemērotākām konkrētam
vīna reģionam, tā laika apstākļiem, augsnes īpašībām
(iedalot augsnes sastāvu trīs līmeņos) un citām īpatnībām,
ko vīna pasaulē apzīmē kā teruāru (terroir).
Burgundijā, kur gadsimtiem ilgi vīnkopji ir izzinājuši
katra vīna dārza īpašo teruāru, tiek lietots vēl precīzāks
apzīmējums – climat, jeb īpašais viena vīna dārza klimats
– apstākļu kopums, kurš nosaka īpaša vīnogulāja klona
izmantošanu un sagaidāmo vīna neatkārtojamo īpatnību.
Tieši šeit, Burgundijā, Pinot Noir savā klonēšanas
gadsimtiem garajā vēsturē ir piedzīvojis arī dabiskas
mutācijas, rodoties, it kā pēc DNS spriežot, identiskām
vīnogām, bet ar dažām atšķirīgām īpašībām. Šobrīd
pasaulē populārākā Pinot Noir mutācija, kurā tumšās
vīnogas krāsas pigmentācija ir daļēji zudusi, ir Pelēkais
Pinot. Šīs gaišās vīnogas, ar pelēcīgi iesārtu pigmentāciju
tās miziņā, Itālijā un lielākajā daļā pasaules dēvē par Pinot
Grigio, Francijā par Pinot Gris, bet vāciski runājošajās
zemēs par Grauer Burgunder.

Elzasā, kur to dēvē par Pinot Gris, vīns visbiežāk mēdz būt
ar ziedu un pat medus niansēm, tāpēc to darina dažādās
salduma pakāpēs, no pilnīgi sausa līdz Vendage Tardive
(vēlās ražas) medaini saldam eliksīram, kurā uzkrāts
daudz lielāks cukura daudzums, kā būtu nepieciešams
vīnogu sulas izrūgšanai un pārtapšanai par vīnu.
Itālijā, kas ir lielākā vīna ražotājvalsts pasaulē, Pinot
Grigio no reti sastopamas vīnogu šķirnes Trentino
kalnainajā apvidū pagājušā gadsimta septiņdesmitos
gados, ir izaudzis par Top 3 audzēto vīnogu šķirni,
neskaitot galda vīnu un vīnogas. Tāpat Top 3 ir atrodams
Pinot Grigio centrālais vīna klasificētais reģions Della
Venezie, atpaliekot tikai no Terre Siciliane – kopējam
Sicīlijas klasificētajam reģionam un, saprotams, tālu arī
aiz Prosecco. Tas viss noticis pateicoties itāļu vīndaru
iegūtajai prasmei mainīties no stipru, koncentrētu baltvīnu
ražošanas uz mūsdienīgu, svaigu un atsvaidzinošu vīnu
gatavošanu.
Mūsdienīgs, manuprāt, ir galvenais Pinot Grigio
popularitātes atslēgas vārds, ar to saprotot cilvēku paražu,
tradīciju, dzīvesveida un ar to saistīto ēšanas paradumu
maiņu. Vairāk svaigu dārzeņu, salātu, vairāk vieglāka
ēdiena, suši kultūras izplatība, turpretim samazinoties
sātīgu, ar gaļu un smagnējām piedevām piesātinātu
maltīšu skaitam, vienkārši un praktiski vīna cienītājiem
lika nosvērties par labu svaigiem, atspirdzinošiem, ne
tik agresīviem un ne tik piesātinātiem baltvīniem, kā arī
svaigiem sārtvīniem. Un šeit ārkārtīgi populārais itāļu
Pinot Grigio kopā ar Sauvignon Blanc un Riesling vīniem
atrodas starp stabiliem līderiem. Pinot Grigio aizrauj ar
svaigo zaļā citrona, citrona miziņas, bumbieru, balto
persiku un dzidro ābolu aromātiem un garšu. Interesanti,
ka šo noteicošo aromātu un garšas asociāciju augļu
saraksts mainās līdz ar konkrēta vīna dārza mikroklimatu
un vīndara ieceri. Jo vēsāks klimats un svaigāks vīna
stils, jo šie vīnu raksturojošie augļi būs zaļāki – zaļais
ābols, zaļais citrons, zaļais bumbieris un citronzāle.
Pretpolā – vīnos no siltākiem vīna dārziem un no ilgāk
nogatavinātām Pinot Grigio vīnogām vīnos sajutīsiet
dzeltenos augļus – dzeltenais ābols, nogatavojies
dzeltenais citrons, aprikozes, persiki un nektarīni. Tāpat
jāatzīmē, ka prestižākajos vīna dārzos Friuli provincē pie
jūras, Pinot Grigio ir viens no tiem vīniem, kuriem piedēvē
populāro, bet ar cilvēka maņu neizmērāmo īpašību mineralitāti, ko šajā gadījumā mēdz apzīmēt arī ar jūtamu
sāļuma garšas sajūtu.
Vēl tik piebildīšu, ka pateicoties sārti pelēcīgajai vīnogu
miziņu krāsai no Pinot Grigio gatavo gan baltvīnu, gan
tāpat modē strauji ienākošo viegli iesārteno Pinot Grigio
Rosato sārtvīnu, kura tikko jaušamo sārto nokrāsu mēdz
apzīmēt ar ļoti blāvu kapara krāsas toni.
Turpmākajās lappusēs atradīsiet Rimi Vīna
dārzs īpašo šī pavasara Pinot Grigio vīnu
izlasi.
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Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Recepte pie vīna

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

RISOTO AR DĀRZEŅIEM
SASTĀVDAĻAS

35 min, 4 pers.

www.rimi.lv/receptes

250 g rīsu Arborio;
500 ml + buljona;
100 ml Pinot Grigio vīna;
30 ml olīveļļas;
1/2 cukīni;
4 tumšie šampinjoni;
1 neliels burkāns
2 daiviņas ķiploka;
1 šalotes sīpols;
6 brokoļi Bellaverde;
1 sauja saldētu zaļo zirnīšu;
50 g sviesta;
20 g Grana Padano cietā siera.

PAGATAVOŠANA

Pannā sakarsē eļļu un liec apcepties sīpolus ar
burkāniem. Pievieno sēnes un ķiplokus. Pieliec rīsus
un maisot lej klāt siltu buljonu, tik daudz, lai tas tikai
nedaudz pārsegtu rīsus. Pievieno pārējos dārzeņus
un pielej vīnu. Tā maisot, ik pa reizei pievieno buljonu
un atkal notvaicē.
Buljons ir jāpievieno tik ilgi, kamēr rīsi ir gatavi,
al dente konsistencē. Tas parasti notiek 20 minūšu
laikā, bet noteikti paskaties uz iepakojuma, jo katram
ražotājam gatavošanas laiks var atšķirties.
Kad rīsi izvārījušies, pievieno sviestu un smalki
sarīvētu cieto sieru. Samaisi, tādejādi risoto kļūs
krēmīgs. Risoto jāpasniedz, kamēr silts.

Pavasaris 2022 /
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Pinot Grigio vīni
BALTVĪNS CIELO
PINOT GRIGIO DELLE
VENEZIE, 12%, 0,75 L
8,89 €/L

6

67

ROZĀ VĪNS CIELO
PINOT GRIGIO DELLE
VENEZIE BLUSH
12%, 0,75 L, 7,45 €/L

5

59

BALTVĪNS COTTINI
MONTE ZOVO PINOT
GRIGIO DELLE VENEZIE
12,5%, 0,75 L, 10,65 €/L

7

99

12,99 €

BALTVĪNS COTTINI STILE
PINOT GRIGIO DELE
VENEZIE ORGANIC, 13%
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

12.99 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

Viegls un atsvaidzinošs vīns
salmu dzeltenā krāsā ar
zaļganu atspīdumu, ar vilinošu
aromātu buķeti, kas ietver zaļo
ābolu un grauzdiņu smaržu
nianses, veldzējošu, svaigu
garšu un tīkamu pēcgaršu.
Lieliski piemērots kā aperitīvs,
kā arī piemērots pavadonis pie
vieglām uzkodām un baltās zivs
ēdieniem.

Gaišā sārtuma krāsā
viegli iekrāsojies vīns no
pigmentētajām Pinot Grigio
vīnogām ar elegantu, augļu
un ogu pārpilnu smaržu un
augļainu, atsvaidzinošu garšu.
Lieliski piemērots kā aperitīvs,
kā arī lielisks pavadonis vieglām
uzkodām vai jūras produktiem
un pie baltās gaļas.

Vīnogulāji iekopti kaļķainā
augsnē, kas šim vīnam piedod
papildus ziedu aromātus un
svaiguma sajūtu, pievienojoties
bumbieru un dzidro ābolu
aromātu pamatnei. Garša liega
un sabalansēta. Vīns ideāli
saderēs ar uzkodām, svaigajiem
sieriem un zivju ēdieniem.

No bioloģiski audzētām
vīnogām darināts vīns bez
pievienotiem sulfītiem. Vīns
blāvi zeltainā krāsas tonī ar
dzelteno bumbieru un persiku,
kā arī vasaras ziedu aromātu
kopumu. Garša patīkami
atsvaidzinoša un piesātināta,
ar vieglu mandeļu pieskārienu
pēcgaršā. Perfekti saderēs pie
uzkodām, jūras produktiem un
kopā ar nenogatavinātu sieru.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

BALTVĪNS MASI
MASIANCO PINOT
GRIGIO VERDUZZO
13%, 0,75 L, 18,65 €/L

13

99

22,99 €

DZIRKSTOŠS VĪNS
MASI MOXXE BRUT
12%, 0,75 L
17,32 €/L

12

Pinot Grigio vīni
99

16.99 €

BALTVĪNS ITALO
CESCON PINOT GRIGIO
12%, 0,75 L
13,32 €/L

9

99

12,95 €

BALTVĪNS MONTALTO
PINOT GRIGIO I.G.T.
13%, 3 L
6,66 €/L

19

99

24.39 €

SAUSS, AROMĀTISKS 8-100 C

SAUSS, AUGĻAINS 8-90 C

SAUSS, SVAIGS 80 C

SAUSS, SVAIGS 10-120 C

Masi vīndarītava līdz niansēm
ir izkopusi prasmi vīnu
gatavošanai izmantot vītinātas
vīnogas gan sausajiem, gan
saldajiem vīniem. Masianco
ir izteikti gastronomisks
vīns, kuru veido Pinot Grigio
spirgtums un Verduzzo garšas
bagātība. Veiksmīgi sader
ar tradicionālajām antipasti
uzkodām, kā arī grilētiem zivs
un baltās gaļas ēdieniem.

Vīnam piemīt vilinošs un
tīrs tropisko augļu, ananasu
un marakujas aromāts.
Atsvaidzinošajā un kraukšķīgajā
garšas paletē jūtami citrusaugļi,
upeņu lapas un bazilika nianses.
Piemērots pie zivju ēdieniem,
jūras veltēm, viegliem sieriem
un salātiem, ka arī ir lielisks kā
aperitīvs.

Pinot Grigio ir gatavots tērauda
tvertnēs 5-6 mēnešus un pēc
tam izturēts 3 mēnešus pudelēs,
tam piemīt gaiši dzeltena
krāsa, augļu aromāts ar citrusu
notīm un līdzsvaroti patīkama
garša. Ieteicams pasniegt 8°C
temperatūrā pie jūras veltēm
un zivju ēdieniem, kā marinētas
zobenzivs ar rozā pipariem
un risoto ar kalmāriem. Labs
sabiedrotais pie sieriem un
augļiem.

Sausais baltvīns gatavots no
Pinot Grigio šķirnes vīnogām,
kas audzētas Sicīlijā. Vīns ir
atsvaidzinošs un kraukšķīgs, ar
patīkamām citrusu notīm. Vīns
ir lielisks kā aperitīvs, labi sader
ar putna gaļu, jūras veltēm un
dažādiem salātiem. Ieteicams
pasniegt atdzesētu.

www.rimi.lv
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Primitivo vīnogas

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

PUDELĒS IEPILDĪTS
SAULES STARS

Primaticcio - tieši tā dons Frančesko Filipo Indellikati 1700. gadā savās dārznieka piezīmēs apzīmēja vienu no saviem
vīna krūmiem, kura ogas nogatavojās ātrāk par citām klostera vīna dārzā Gioia del Colle apkārtnē Apūlijā. Vēl pirms tam
vietējie vīndari šīs vīnogas sauca par “dzagrēzi” (zagrese), domājams, dēļ vīnogu sākotnējās izcelsmes no Dalmācijas un
tās galvaspilsētas Zagrebas. Pēdējos divsimt gadus mēs šo vīnogu šķirni un vīnu saucam par Primitivo.
Svarīgā ziņa - vārds Primitivo itāļu valodā nenozīmē kaut
ko primitīvu, bet patiesībā nozīmē agrīnu nogatavošanos,
jo šīs vīnogas sezonas sākumā uzkrāj daudz cukura.
Agrīna nogatavināšana nozīmē, ka rezultātā vīni ir
apjomīgi, sulīgi un augļu pārpilni. Tomēr ar Primitivo
aizraujoši ir tas, ka dažkārt vīnogu ķekari nogatavojas
nevienmērīgi, tāpēc paēnā vai ķekara iekšpusē augušās
zaļās vīnogas bieži tiek novāktas kopā ar pilnībā gatavām.
Šīs vīnogu šķirnes īpatnība ir spēja ļoti strauji pārvarēt
vīnogas nogatavošanās periodu, bet tajā pat laikā ilgstoši
spītēt dažādiem laika apstākļiem stadijā, kad vīnogas ir jau
nogatavojušās, bet nesākt bojāties. Tādēļ vēl jo loģiskāk,
ka tieši ar Primitivo vīnogām un tieši Apūlijā jau izsenis
tiek pielietots vēl kāds vīndaru “triks” – vīnogu daļēja
izžāvēšana, tās atstājot uz vīnogulājiem vēl krietnu laiku
pēc pilnbrieda sasniegšanas, jeb appasite.

Pirmās liecības par šo specifisko vīndarīšanas metodi
nāk no Senās Ēģiptes, arī jau Senajā Grieķijā to praktizēja,
un senās Kartāgas agronoms Mago ap 500. gadu pirms
mūsu ēras precīzi aprakstīja tā ražošanu, savukārt romieši
to piekopa ikvienā vietā, ko iekaroja, saucot to par passum.
Vīndariem sendienās lielākās galvassāpes sagādāja nevis
pārmērīga vīna baudīšana, bet gan iespējas un meklējumi,
kā vīnu varētu ilglaicīgi uzglabāt un transportēt, lai tas
nesaskābtu un nevajadzīgi neuzrūgtu. Kas gan tik netika
darīts lietas labā, lai sasniegtu vērā ņemamus rezultātus,
tomēr par vislabāko metodi ar pozitīvāko ietekmi uz vīna
garšu un ilgstošu uzglabāšanu tika izmantota vīnogu
žāvēšana pirms vīna raudzēšanas. Vīnogām daļēji izžūstot
un ūdenim iztvaikojot, no šīs koncentrētās vīnogu sulas
substances darinātie vīni bija biezi, koncentrēti un saldi –
dabiskie raugi no cukura pārpilnības un alkohola stipruma
pārstāja rūgt paši no sevis, padarot šādu vīnu salīdzinoši
stabilu, uzglabājamu un transportējamu. Vēlāk gan pirms
pasniegšanas šāds koncentrēts vīns tika atšķaidīts ar
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ūdeni un dažreiz vēl papildus saldināts ar medu, tādejādi
mēģinot to padarīt vieglāku un drošāk baudāmu. Romieši
šo vieglākai dzeršanai sagatavoto dzērienu sauca par
Vinum, bet neatšķaidīto, koncentrēto un dabisko dzērienu
par Merum. Primitivo vispilnīgākajā mērā var uzskatīt
par vecā "merum", jeb tīrā, neatšķaidītā vīna “mantinieku”,
vēsturisko Apūlijas vīnu.
Interesanti, ka Primitivo ir visciešākā saistība ar
Ziemeļamerikas Zinfandel. 1990. gadā amerikāņus
pārsteidza ziņa – Zinfandel pēc DNS ir identiski vienāda ar
Itālijas dienvidu reģiona Apūlijas vīnogu šķirni Primitivo!
Šis atklājums kļuva par galveno “trumpi” Primitivo
straujajā atzinības iekarošanā ASV un arī Eiropā, šobrīd
jau ieņemot ļoti komfortablu vietu gan Ziemeļamerikā,
gan Lielbritānijā, gan Vācijā un Ziemeļeiropas valstīs, kā
arī mūsu reģiona vīna cienītāju pirkumu grozos un garšas
preferencēs. Amerikāņi, uzzinot par Zinfandel un Primitivo
identiskumu, sākotnēji pieņēma, ka vīnogu šķirne Itālijas
dienvidos nonākusi, tieši atceļojot no ASV kopā ar
emigrantiem, kas atgriezušies mājās pēc neveiksmīga
mēģinājuma atrast laimi Amerikā. Tomēr vēsturnieki
apgāza šo pieņēmumu, jo 2001. gadā Kalifornijas
universitātē pēc DNS paraugiem tika atklāts, ka identiskas
ģenētiskas īpašības kā Zinfandel un Primitivo, piemīt arī
kādai senai, gandrīz pilnībā izzudušai šķirnei – Kaštelas
Crljeneka vīnogām, ko var atrast tikai dažos privātos vīna
dārziņos mazā piejūras pilsētiņā Horvātijā, Dalmācijas
daļā. Meklējot vēl tālāk, vēstures liecībās atradās vēl
senāks nosaukums – Tribidrag – vīnogas, kas apdzīvo
Dalmācijas vīna dārzus vismaz kopš 15. gadsimta. Tā
mēs nonākam atpakaļ pie Dzagrēzes un dona Frančesko
apzīmējuma Primatičio, jeb kā mēs to saucam šobrīd Primitivo.
Visbiežāk spēcīgākā asociācija ar Primitivo vīnu tā
baudītājiem ir balzametiķa sīrupam līdzīgs pilnībā
piesātināts tumšs un stiprs sarkanvīns no Mandūrijas
apgabala Apūlijā, kura labākie eksemplāri nāk no ļoti
veciem vīnogulājiem. Šādu Primitivo visprecīzāk raksturo
tumšie augļi, piemēram, svaigas vīģes, mellenes un
kazeņu sīrups. Saprotams, ka arī mūsdienās ne visi ir
gatavi baudīt Merum, tāpēc jo bieži ir sastopami vieglākai
baudīšanai sagatavotie Vinum Primitivo ar ierobežotu
alkohola saturu, koncentrāciju, pakārtotu skābuma un
salduma līdzsvaru un pilnmiesīgumu – joprojām patiešām
noderīgi un plaši iecienīti.
Itāļiem ir tāds teiciens: “Vīns ir pudelēs iepildīts saules
stars”. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī teiciena autors,
izsakot šos vārdus, savā glāzē ielietu, vēroja tieši Primitivo.

Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Recepte pie vīna

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

BAKLAŽĀNU UN
TOMĀTU SACEPUMS
SASTĀVDAĻAS

55 min, 4 pers.

1 baklažāns;
1 cukīni;
1 mazs kabacis;
4-6 nelieli tomāti;
3 daiviņas ķiploka;
3 ēd. k. olīveļļas;
1-2 tējk. itāļu garšvielu Selection by Rimi;
200 ml tomātu mērces ar saulē kaltētiem
tomātiem Selection by Rimi.

PAGATAVOŠANA

Sagriez baklažānu, tomātus, cukīni un
kabaci šķēlītēs. Ķiplokus izspied caur
ķiplokspiedi vai smalki sakapā un kopā
ar olīveļļu un itāļu garšvielām ierīvē
dārzeņos.
Sakarsē cepeškrāsni līdz 200 °C.
Cepešpannas dibenā lej mērci, pa virsu
kārto dārzeņu šķēlītes. Atlikušo eļļu no
trauka, ja tāda ir palikusi, pievieno pa virsu
dārzeņiem. Cep 35-45 minūtes.
Pasniedz siltu, taču tas garšos tikpat labi
arī auksts.

www.rimi.lv/receptes
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Primitivo vīni
SARKANVĪNS CASA
CHARLIZE PRIMITIVO
PUGLIA, 13,5%, 0,75 L
7,99 €/L

5

99

12,19 €

SARKANVĪNS CODICI
APPASSIMENTO
PRIMITIVO SALENTO
14,5%, 0,75 L, 14,65 €/L

10

99

16,29 €

SARKANVĪNS CIELO
PRIMASOLE
PRIMITIVO, 13,5%
0,75 L, 7,99 €/L

5

99

SAUSS, AUGĻAINS 15-18 0C

SAUSS, INTENSĪVS 15-18 0C

SAUSS, AUGĻAINS 15-18 0C

Saulainais Apūlijas reģions
pārstāv Itālijas "papēdi", kur jūra
satiekas ar debeszilo horizontu
un kur senie olīvkoki sniedzas
tik tālu, cik acs var redzēt,
un ceļmalas rotā nebeidzami
vīnogulāju lauki. Vīns pārsteidz
ar pikanto un dūmakaino
raksturu ar aveņu aromātu.
Pasniegt pie pikantas grilētas
gaļas, cepeša vai ravioli tomātu
mērcē.

Šis vīns darināts no Itālijas
dienvidu vīnogu šķirnes
Primitivo vīnogām, un tiek
izmantotas daļēji žāvētas
vīnogas. Tā tiek iegūts
sarkanvīns intensīvā sarkanā
krāsā ar žāvētu plūmju, sarkano
ogu, šokolādes, vaniļas un
saldo garšvielu aromātiem.
Vīna garša ir labi sabalansēta,
bagātīga un samtaina. Pasniegt
atdzesētu kopā ar medījumiem
vai sieriem.

Vīns intensīvi rubīnsarkanā
krāsā ar aizraujošu garšvielu,
vijolīšu ziedu un savvaļas ogu
smaržas buķeti un pilnīgu,
aptveroši noapaļotu garšu,
kas harmonizējas ar spēcīgo
vīna struktūru. Pēcgaršā
atklāsiet jaunas augļu un
sarkano ogu nianses. Vīns
lieliski derēs kā pavadonis pie
cepešiem, izturētiem sieriem un
medījuma.

6

SARKANVĪNS
3 PASSO ROSSO
ORGANICO, 14%,
0,75 L, 9,32 €/L

12,99 €

SAUSS, INTENSĪVS 15-18 0C
Ar Mans Rimi karti

Ikonisks sarkanvīns, unikāls
ar savu komplekso harmoniju.
Darināts no Itālijas izcelsmes
vīnogām, ražošanas procesā
izmantojot sarežģītu 3 pakāpju
(3 passo) gatavošanas
procesu: vīnogu īpaši ilgu
nogatavināšanu, vairākkārtēju
vīna pārliešanu raudzēšanas
tilpnēs, kā arī daļēju vīna
nogatavināšanu koka mucās.
Sertificēts vīns ražots no
bioloģiski audzētām vīnogām.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.

www.rimi.lv
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.
SARKANVĪNS
DOPPIO PASSO
PRIMITIVO, 13%,
3 L, 8,- €/L

23

99

29,99 €

ROZĀ VĪNS DOPPIO
PASSO PRIMITIVO
12%, 0,75 L
10,65 €/L

7

Primitivo vīni
99

10,99 €

SARKANVĪNS LUNA
ARGENTA
NEGROAMARO 14%
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

11,99 €

SARKANVĪNS
MASSERIA PIETROSA
PRIMITOVO, 12,5%
0,75 L , 22,65 €/L

16

99

19,99 €

SAUSS, INTENSĪVS 15-18 0C

SAUSS, AUGĻAINS 15-18 0C

SAUSS, INTENSĪVS 15-18 0C

SAUSS, INTENSĪVS 15-18 0C

No saulainajā Apūlijā augušām
Primitivo vīnogām darināts,
piesātinātas rubīnsarkanas
krāsas vīns piepildīts ar dažādu
ogu un augļu aromātiem, kas
laika gaitā kļūst vēl bagātīgāki.
Vīna garšas īpašības izceļas
īpaši ar kazeņu, ķiršu un
gatavu augļu niansēm. Vīns
lieliski saderēs ar sarkanās
gaļas ēdieniem, pastu, siera
un tradicionālo dārzeņu - siera
sacepumu.

Vīnam ir raksturīga gaiši sārta
krāsa un svaigs aromāts. Tā
garšā atklājas nogatavojušos
augļu, ķiršu un kazeņu notis.
Vīnam piemīt sabalansēta
garša, kurā ir panākts līdzsvars
starp mīkstajiem tanīniem
un skābenām niansēm, tas
lieliski sader ar cietajiem
sieriem, cūkgaļas ēdieniem vai
medījumiem.

Sauss sarkanvīns no Puglia
reģiona. Izgatavots no vīnogu
šķirnēm Negroamaro un
Primitivo, kas tiek daļēji
žāvētas. Vīns intensīvā sarkanā
krāsā. Buķetē sarkano ogu
aromāti ar garšvielu un vaniļas
notīm. Garša sabalansēta ar
labu struktūru un maigiem
tanīniem. Tas labi sader kopā
ar gaļas ēdieniem un dažādām
sieru šķirnēm.

Itālijas sarkanvīns no Apūlijas
reģiona. Vīnam ir rubīnsarkana
krāsa ar violetiem atspulgiem
un aromātā mijas kakao,
vaniļas, nogatavojušos ķiršu un
plūmju notis. Vīnam ir samtaina
tekstūra un ilgstoša pēcgarša ar
saldenām notīm. Lieliski sader
ar pikantiem ēdieniem, jēra
gaļu vai medījumiem, kā arī ar
cietajiem sieriem.

www.rimi.lv

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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Merlot un Cabernet vīnogas

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

BORDO ASSEMBLAGE*

Pirmos vīnogulājus Bordo iestādīja senie romieši vēl pirms Kristus. Pirmā starptautiskā slava Bordo vīniem aizsākās
ar tā uzvaras gājienu Anglijā, jo tieši Anglijai Bordo piederēja vairāk kā trīs gadu simteņus – no 1152. līdz 1453. gadam.
Runā, ka Bordo sarkanvīns bija Ričarda Lauvassirds ikdienas dzērienkartē. Šobrīd Bordo ir ne tikai visprestižākais
un lielākais cēlo vīnu reģions pasaulē ar 120 tūkstošiem hektāru vīnogulāju, ap sešdesmit dažādām apakšreģionu
klasifikācijām un ar pusotru procentu no visas pasaules vīna ražas, kas, pārvēršot pudelēs, ir tuvu miljardam, bet arī
naudiņā sastāda desmit procentus no visas pasaules vīna eksporta apgrozījuma. Ja to salīdzina ar jaunajiem pasaules
brīnumiem, tad Bordo ir lielākais vīna pasaules brīnums – ne vairāk un ne mazāk.
Jau vismaz trīs gadu simtus Bordo nosaka toni pasaules
vīna kultūrā un nekas neliecina, ka kāds to varētu
nogāzt no šī troņa tuvākajā laikā. Par to ir sarakstītas tik
daudz un tik biezas grāmatas, ka to kolekcija aizņemtu
iespaidīgu vietu mūsu Gaismas Pilī, un tādas joprojām tiek
sarakstītas. Bordo vēsture mainās ar ikkatru ražas gadu,
kas tiek rūpīgi dokumentēta ar ievērojamāko vīna kritiķu
un rakstnieku palīdzību.
Bordeaux ir franču vīna reģions ar sarežģītu klasifikācijas
sistēmu, ar dažādiem augšņu sastāviem tajā, ar
noteiktām atļautām izmantojamām vīnogu šķirnēm, ar
striktu aizliegumu laistīt vīnogulājus, tādejādi maksimāli
pakļaujot tos dabisko laika apstākļu mainīgumam. Lūk,
šeit tad arī ir tā katra ražas gada atšķirību fenomena
burvība. Tā ir vieta, kur ražo ļoti labus baltvīnus no
Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle un Ugni Blanc
vīnogām. Tā ir vieta izciliem deserta vīniem, kuri savu
izcili koncentrēto struktūru iegūst, pateicoties Botrytis
Cinerea, jeb speciālai pelējuma sēnītei, kas attīstās uz
vēlu nenovāktām vīnogām. Bet savu primāro vispasaules
ievērību Bordo tomēr ir ieguvis un turpina uzturēt ar
saviem sarkanvīniem. Bordo sarkanvīnus padara unikālus
vairāku apstākļu kopums un sakarības.
Pirmkārt, tie ir laika apstākļi – klimatiskā laika zona, kurā
ir pietiekami daudz saules, lai nogatavotos vajadzīgās
vīnogu šķirnes, kā arī mikroklimats – Atlantijas okeāna
tuvums ar Golfa straumes gaisa masām to padara mērenu
ziemā, mitru pavasarī un ierobežo tveici vasarā. Vīnu raža
ir tieši atkarīga no laika apstākļiem, tāpēc ik gadus vīni var
būt tik atšķirīgi! Tikai iedomājies, ja Tev būtu jāpaļaujas
vienīgi uz dabiskajiem nokrišņiem, nevis uz lejkannu, un
Tev nebūtu agroplēves, ar ko apsegt savu gurķu vadziņu
pirms salnas savā piemājas dārziņā…

Otrkārt, tā ir specifiskā augsne, kas starp Bordo
apakšreģioniem var krasi atšķirties, un kas vīndarīšanu
padara īpaši interesantu no dažādām vīnogu šķirnēm.
Treškārt, ir pašas vīnogas – Cabernet Sauvignon un
Merlot pretstatījums un savienojums ar vēl iespējamo
nianšu izkopšanu, papildinot to ar Cabernet Franc, kā
arī nedaudz Petit Verdoux un Malbec vīnogām. Kopš
pagājušā gada ir atļautas vēl četras tumšās un divas
gaišās vīnogu šķirnes, lai nākotnē nodrošinātos pret pārāk
lielu globālās sasilšanas kaitējuma ietekmi šim reģionam
un tā slavai.
Ceturtkārt, ir cilvēks – vīndaris, kurš šeit jau kopš romiešu
laikiem praktizējas vīna darināšanā. Un tieši šeit slēpjas
Bordo burvība - dažādo vīnogu vīnu “sapārošanā”,
kuru gadu no gada veic vīndarītavas Assemblage
(sapārošanas) meistars. Praktiski tas nozīmē to, ka
katrā pilī, ražotnē vai garāžā, kur darina vīnu, ir viens
īpaši apdāvināts cilvēks, kurš dažus mēnešus pēc vīna
izrūgšanas veic dažādu vīnogu jaunā vīna “sapārošanu”
ar vienu augstāko mērķi – izgatavot no vairākiem vīnogu
vīniem samaisītu produktu, kurš pēc pieciem – astoņiem
– desmit – piecpadsmit gadiem, ieliets glāzē, kļūs par
vīna baudas virsotni. Prestižākajos namos tas nav viens
meistars, bet vesela meistaru komanda, kurā vienmēr
ietilpst kāds no ģimenes – īpašnieks vai īpašniece, kas
caur savu sesto maņu sajūt viena vai otra maisījuma
turpmāk sagaidāmo neatkārojamo unikalitāti
un burvību.
*Bordo Assemblage - Bordo vīnu sajaukums
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Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Recepte pie vīna

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

VOKPANNĀ GATAVOTAS
STEIKA ŠĶĒLĪTES AR
DĀRZEŅIEM

SASTĀVDAĻAS

15 min, 2 pers.

200 g noturēta liellopa
antrekota šķēle;
50 g selerijas saknes;
50 g purava, gaišās daļas;
1 paprika;
1 sarkanais sīpols;
1 burkāns;
2 ēd. k. vīnogu kauliņu eļļas;
1/2 paciņas brokoļu
Bellaverde Rimi;
1 ēd. k. sezama sēkliņu;

Mērcei:
1 tējk. sojas mērces;
1 ēd. k. tomātu pastas Rimi;
1 ēd. k. saldās čili mērces;
sula no 1/2 laima;
1 - 2 daiviņas ķiploka;
1 sauja kinzas.

www.rimi.lv/receptes

PAGATAVOŠANA

Sajauc visas mērces sastāvdaļas.
Nomizo dārzeņus un saknes. Sagriez nelielos
gabalos, bet nesajauc visus kopā, kārto uz dēlīša
vienu otram blakus. Tāpat sagriez steiku nelielos
gabalos.
Karsē vokpannu. Kad panna karsta, pielej eļļu un sāc
cept seleriju un burkānu. Nepārtraukti maisot pēc
dažām sekundēm liec arī steika šķēlītes, tad papriku,
brokoļus un puravu, kā arī sīpolus. Pievieno mērci.
Kad mērce ir sakarsusi un apņēmusi visus dārzeņus,
liec traukos un pasniedz, pārberot grauzdētas
sezama sēkliņas.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Sarkanvīni
SARKANVĪNS CHATEAU
SAINT-VINCENT
BORDEAUX, 13%, 0,75 L
10,65 €/L

7

99

11,99 €

SARKANVĪNS
CHEVAUX PATACHE
D`AUX MEDOC, 13%
0,75 L, 17,32 €/L

12

99

16.89 €

SARKANVĪNS CHATEAU
MAGDELEINE BOUHO
14%, 0,75 L
13,32 €/L

9

99

13,99 €

SARKANVĪNS CHATEAU
BELROSE MONCAILLOU
BORDEAUX SUPERIEUR
13%, 0,75 L, 15,99 €/L

11

99

14.99 €

SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

SAUSS, MAIGS 16-180 C

SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

Klasisks Bordo vīns ar dziļu
purpurkrāsu un intensīvu
aromātu buķeti. Lieliska garša ar
samtainām miecvielām garšas
struktūrā, kas izceļas ar tumšo
ogu un garšvielu piesātinātu
pēcgaršu. Perfekti saderēs pie
gaļas platēm, dažādiem sieriem
un pastas – kā piemēru iesakām
cūkgaļas confit ar ceptiem
saldajiem āboliem vai spageti
ar klasisko tomātu – bazilika
mērci.

Harmonisks Kabernē un Merlo
klasisko vīnogu sajaukums, kurš
iekārdinās jūs ar savu izteikto
sarkano ogu smaržu buķeti
un pievilcīgiem tanīniem. Šī
vīna turpmākais uzglabāšanas
potenciāls ir vēl vismaz 4-5
gadi, bet dzerot to jau šobrīd,
tas saderēs ar sarkano gaļu un
izturētiem cietiem sieriem.

Izturēts un nogatavojies klasiskā
Bordo reģiona vīns ar kazeņu,
žāvētu plūmju, melleņu, upeņu
ievārījuma un garšvielu bodītes
aromātu buķeti, samtainu
garšu un izteiktu ilgu pēcgaršu.
Nedaudz atdzesēts un pārliets
vīna karafē, tas pa lāsītei
baudāms no lielas sarkanvīna
glāzes meditācijai vai kopā ar
visizsmalcinātākajiem teļa vai
putna gaļas ēdieniem.

2014. ražas gada Francijas
sarkanvīns no Bordo, darināts
no klasiskajām šī reģiona
vīnogām, kurš šobrīd ir
sasniedzis patiesi baudāmu
brieduma pakāpi. Smaržu
buķetē atklāsiet nogatavojušos
tumšo ogu, vaniļas, citu
garšvielu un pat šokolādes
nianses. Šim vīnam piemīt
sabalansēta garša ar melleņu,
plūmju un ozolkoka mucas
garšvielu niansēm un noturīgu
pēcgaršu.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

SARKANVĪNS MONTALTO FAMIGLIA
MERLOT 13,5%, 0,75 L, 9,32 €/L
SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

6

Sarkanvīni

99

11.09 €

Vīnam raksturīga tumši rubīnsarkana krāsa,
augļu aromāts ar ozolkoka niansēm. Vīns
saderēs ar liellopa un cūkgaļas ēdieniem,
medījuma gaļu, pastu, aromātiskiem sieriem.
SARKANVĪNS LE GRAND NOIR
CABERNET SYRAH, 0,187 L, 10,64 €/L
SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

1

99

2.99 €

Vīnam piemīt bagātīgs kafijas, vaniļas,
sarkano augļu un garšvielu aromāts ar
jaušamām garšaugu niansēm. Saderīgs vīns
kopā ar uz uguns ceptiem sarkanās gaļas
ēdieniem un izturētiem govs piena sieriem.
SARKANVĪNS CHATEAU LA GRAVE
14%, 0,75 L, 11,99 €/L
SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

8

99

12.05 €

Vīna aromātā tumšās meža ogas, mellenes,
avenes, zemenes un tumšās plūmes. Garšā
pilnmiesīgs ar patīkami ilgstošu pēcgaršu.
Lieliski baudāms kopā ar jēra gaļas ēdieniem,
BBQ virtuvi, vai cietajiem sieriem.
SARKANVĪNS CASILLERO DEL DIABLO
13,5%, 0,75 L, 10,65 €/L
SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

7

99

10.35 €

Vīnam piemīt tumša rubīnsarkana krāsa un
buķete ir bagāta ar upeņu, ķiršu un plūmju
aromātiem, ar vaniļas, grauzdētas kafijas
un šokolādes niansēm. Šis vīns ir perfekti
strukturēts, sniedzot ilgstošu pēcgaršu.
SARKANVĪNS 19 CRIMES CABERNET
SAUVIGNON, 13,5%, 0,75 L, 11,99 €/L
SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

8

99

11.05 €

Elegants sarkanvīns, kas atklāj vaniļas
aromātu, ko papildina upeņu, vijolīšu un
melleņu notis, ar izteiksmīgām sarkano ogu
un šokolādes garšas niansēm. Pēcgarša ir
maiga un ilgstoša.

www.rimi.lv
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Sauvignon vīnogas

SAUVIGNON BLANC CEĻŠ
APKĀRT ZEMESLODEI

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

Luāras – neskaitāmo Francijas karaļu piļu un rezidenču upes ielejā un tās pieteku apkārtnē
darina diametrāli pretējus un atšķirīgus vīnus. Ielejas centrālajā daļā iekārtojies neliels
vīna apakšreģions - Sancerre, kurā jau izsenis tos darina skaistus un visās krāsās. Ja
sarkanos vai rozā vīnus darina no Pinot Noir, tad, savukārt, šeit augošo un vīnā pārtapināto
Sauvignon Blanc sauc par franču baltvīnu “augstāko pilotāžu”. Jāatzīst, ka kamēr pirms
Jaunzēlandes uzcītīgie vīndari nebija iemācījusies apvienot visu zaļo un svaigo ar eksotisko
augļu un ziedu aromātiem, tieši Sancerre bija Sauvignon Blanc etalons, jeb atskaites punkts
jebkuram vīndarim, kas ķērās pie šīs vīnogu šķirnes pārtapšanas par vīnu.

Tajā pat laikā slavenajā Bordo, kur starp dižajiem
sarkanvīniem atrodama arī ļoti īpašā apelācija Sauternes,
Sauvignon Blanc ir viena no vīnogu šķirnēm, no kuras
gatavo pasaulē dārgākos un visilgāk uzglabājamos
dabīgos saldos vīnus. Tieši no šejienes, precīzāk, no
pasaulē slavenākā desertvīna ražotāja Chateau D’Yquem,
sācies Sauvignon Blanc ceļš uz Jaunzēlandi.

Jaunzēlandē, kur pēdējos divdesmit gadus tiek radīti
populārākie pasaulē baltie soviņjoni, ir viena īpaša vieta.
Mārlboro, kas ar savu salīdzinoši vēso, bet ļoti saulaino
(samazinātā ozona slāņa dēļ šeit ir paaugstināta saules
enerģija) klimatu, vīnogulājiem ideālu vidēji ražīgo augsni,
uz pasaules vīna skatuves stabili dominē ar saviem
izcilajiem un eksotiskajiem Sauvignon Blanc vīniem. Vēl
jo vairāk - Jaunzēlande ir pasaulē vadošā valsts ar vidēji
visaugstāko katras vīna pudeles vērtību. Cita starpā –
Jaunzēlande ir pārņēmusi vēl vienu Luāras Sancerre
atzinības aspektu – bez Sauvignon Blanc, atzinību
pasaulē iegūst arī Pinot Noir Jaunās Zemes sarkanvīni.
Bet neviens un nekur nav pasargāts no nelaimēm.
Viena no tādām piemeklēja arī Jaunzēlandi, kur papildus
vēl Covid ietekmētajiem ierobežotiem darba spēka
izaicinājumiem, Sauvignon Blanc vīnogulāji pērn
piedzīvoja līdz šim lielāko neražu. Tik lielu, ka 2021.
gada soviņjons ne tikai divkāršojās cenā, bet daudzos
gadījumos vienkārši beidzās. Bet daba nemīl tukšumu
– ar katru dienu pie apvāršņa parādās jauni soviņjoni
ar aromātu un garšas profilu, līdzīgu nu jau par etalonu
kļuvušajam Jaunzēlandes stilam.

Soviņjons izceļas citu vīnu vidū ar precīzi un spilgti
atpazīstamu smaržas un garšas raksturu. No vēsākiem
reģioniem vairāk zaļoksnējāks, ar vairāk izteiktākiem
upeņu mētru un pat zariņu aromātiem, kas savijušies
ar zaļo ērkšķogu, svaigas zaļas zāles niansēm un dažos
gadījumos aromātā, kas atgādina, atvainojiet, kaķēna
pieslapinātu paklājiņu. Savukārt šīs pašas vīnogu šķirnes
vīns, kas tiek audzēts pastāvīgi siltākos un stabilākos
laika apstākļos, pateicoties mūsdienīgām ražošanas
tehnoloģijām un pateicīgākiem laika apstākļiem, mūsu
ožas un garšas maņām dod spēcīgus ērkšķogu, melones,
ananāsu, mango un marakujas augļu aromātu signālus,
neaizmirstot arī pa kādai niansei no vēsāka klimata vīnu
aprakstītajām.
Sauvignon Blanc ir viegli atpazīstams un visbiežāk ar
šīm ļoti raksturīgajām aromātu niansēm – un tieši vieglā
atpazīstamība tiek skaidrota, kā šī vīna popularitātes
panākumu avots. Mūsdienu vidējam vīna mīļotājam
vajag visu tūlīt un tepat, viegli saprotamu un nekļūdīgu.
Un tā nav neviena vaina vai nepilnība – tāds ir šis mūsu
laiks, tādas ir prasības pret dzīvi. Papildus pievienotā
vērtība Sauvignon Blanc vīniem ir to lieliskā saderība
ar mūsdienīgiem ēdieniem – zaļumiem, salātiem,
jūras veltēm, zivīm un Āzijas virtuvi – šīs dabas veltes
un reģionālās īpatnības arvien biežāk dominē mūsu
ēdienkartē, aizstājot kartupeļus ar karbonādi vai soļanku.
Attiecīgi, vīna baudītājiem izglītojoties un meklējot
saskanīgākus vīnus tieši savam ēdienam, Sauvignon
Blanc ir viena no pareizākajām un drošākajām atbildēm.
Tieši tāpēc, apskaužot Jaunzēlandes panākumus, un
cerot uz vismaz līdzīgiem panākumiem, Sauvignon Blanc
ir izplatījies pilnīgi visā vīna ražotāju pasaulē, mēģinot
ikvienai vīndaru kopienai vismaz piecos kontinentos atrast
savu, īpašo soviņjona stāstu.

Šajā sakarā man ir divas labas ziņas. Pirmā – pēdējos
gados tikpat emocijām bagātus Sauvignon Blanc vīnus
ir iemācījušies darināt vīndari gan Čīlē, gan Dienvidāfrikā,
gan Dienvidfrancijā (mani favorīti), un pat
Vācijā! Otrā ziņa – tikko, rakstot šīs rindas,
saņēmu vēstuli no ražotāja, kas ir gatavs
piedāvāt jau 2022. gada Jaunzēlandes
Sauvignon Blanc, kas pie mums, Eiropā
nonāks ātrākais jūlijā. Jauna raža, jaunas
iespējas!

Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Recepte pie vīna

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

SVAIGI MARINĒTA ZANDARTA SALĀTI
AR KRAUKŠĶĪGO LAVAŠU (CEVICHE)
SASTĀVDAĻAS

25 min, 2 pers.

300 g zandarta filejas;
2 nelieli šalotes sīpoli;
1/4 fenheļa saknes;
1 laims vai citrons;
1 apelsīns;
2-3 sīpolloki;
1-2 diļļu kātu;
sāls pēc garšas;
pipari pēc garšas;
1-2 ēd. k. pirmā
spieduma olīveļļas;

Lavašam:
120 g kviešu miltu;
1/2 tējk. sāls;
1/2 tējk. olīveļļas +
apslacīšanai pirms
cepšanas;
50-60 ml silta dzeramā
ūdens.

PAGATAVOŠANA

Zandarta fileju rūpīgi pārbaudi, lai nebūtu nevienas asakas. Fileju
atbrīvo no ādas. Griez nelielos gabalos un liec traukā.
Sagriez šalotes sīpolus, un plānās strēmelēs, gandrīz caurspīdīgās,
sagriez fenheļa sakni. Visu pievieno zandartam.
Tāpat salātiem pievieno smalki sagrieztus sīpollokus un dilles. Citā
traukā izveido filejas no citrusaugļiem, pievieno salātiem. Sajauc
salātus, pielejot citrusaugļu sulu, pieberot sāli un piparus pēc garšas.
Pievieno nedaudz eļļas un ļauj nedaudz iemarinēties. Te pietiks ar 10
minūtēm.
Pa to laiku gatavo lavašu. Sakarsē cepeškrāsni līdz 220 °C. Pagatavo
mīklu, savienojot miltus, sāli, olīveļļu un obligāti siltu ūdeni.
Mīklu izrullē pēc iespējas plānāku un liec uz cepamās plāts. Apslaki ar
eļļu un cep, līdz lavašs kļuvis kraukšķīgs.

www.rimi.lv/receptes
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Sauvignon vīni
BALTVĪNS COTE DES
ROSES PAYS D`OC
SAUVIGNON BLANC
13%, 0,75 L, 13,32 €/L

9

99

15,99 €

BALTVĪNS MARCEL
MARTIN LA CHENAYE
SANCERRE, 13%
0,75 L, 30,65 €/L

22

99

26.99 €

BALTVĪNS LAROCHE
L SAUVIGNON BLANC
PAYS D`OC, 12%, 0,75 L
10,65 €/L

7

99

11,09 €

BALTVĪNS HEAVENLY
SAUVIGNON BLANC
CÔTES DU TARN, 11,5%
0,75 L, 10,65 €/L

7

99

9.99 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, AUGĻAINS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

Šis vīns iemieso
Dienvidfrancijas dzīvesveidu,
kā arī īpašais pudeles dizains
to padara par neatkārtojamu
mīlestības apliecinājumu –
vīnu rozes formas pudelē.
Šis svaigais un augļainais
Sauvignon Blanc ir ideāls
pasniegts 10 °C temperatūrā
kā aperitīvs vai kopā ar
vēžveidīgajiem, grilētām zivīm
vai svaigu kazas sieru.

Svaigs un aromātisks sauss
baltvīns no vēsturiskā Sancerre
apgabala Luāras ielejā, darināts
ekskluzīvi no Sauvignon Blanc
vīnogām ar izteiktu svaigi
zāļainu aromātu un citrusaugu
niansēm. Labi atdzesēts tas
kalpos kā teicams aperitīvs vai
kā pavadonis jūras veltēm, zivīm
un kazas sieram.

Sauvignon Blanc vīnogas ir
ļoti prasīgas pret klimatiskiem
laika apstākļiem – tām nepatīk
pārāk karsts klimats, kas
pazudina vīna svaigumu.
Dienvidfrancijas augstienes
ar vēsāku mikroklimatu
perfekti veido šī vīna intensīvo
svaigumu un eleganto raksturu.
Vīns ar citrusaugļu, aprikožu un
jāņogu aromātu niansēm, augu
notīm un svaigu garšu ar labi
sabalansētu skābumu.

Šis modernā stila Sauvignon
Blanc ir svaigs un spirdzinošs
baltvīns no Dienvidrietumu
Francijas, kas smaržā
piedāvā citrusu aromātus
un atsvaidzinājumu garšā.
Izbaudiet šo viegli dzeramo
vīnu kopā ar jūras ķemmītēm,
kūpinātu lasi vai citiem viegliem
jūras velšu ēdieniem vai
svaigiem salātiem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

BALTVĪNS CONO SUR
BICICLETA RESERVA
SAUVIGNON BLANC
12,5%, 0,75 L, 8,79 €/L

6

59

7,89 €

BALTVĪNS MATUA
VALLEY SAUVIGNON
BLANC, 13%, 0,75 L
14,65 €/L

10

Sauvignon vīni
99

13.99 €

BALTVĪNS KIM
CRAWFORD
SAUVIGNON BLANC
12,5%, 0,75 L, 21,32 €/L

15

99

19,99 €

BALTVĪNS MAORI BAY
SAUVIGNON BLANC
12,5%, 0,75 L
14,65 €/L

10

99

13.99 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

Šis vīns nāk no Čīles Centrālās
ielejas. Aromātā vīns atgādinās
ērkšķogas, baltos persikus,
mango, dzelteno meloni un
pavasara ziedu notis. Garšā
tas ir svaigs, ar patīkami ilgu
un augļainu pēcgaršu. Vīns
būs lieliski baudāms pie jūras
veltēm, kazas siera, svaigajiem
salātiem un sālsūdens zivīm.
SATUR SULFĪTUS.

Vīnam piemīt vilinošs un
tīrs tropisko augļu, ananasu
un marakujas aromāts.
Atsvaidzinošajā un kraukšķīgajā
garšas paletē jūtami citrusaugļi,
upeņu lapas un bazilika nianses.
Vīns ir lieliski piemērots zivju
ēdieniem, jūras veltēm, viegliem
sieriem un salātiem, ka arī var
kalpot kā lielisks aperitīvs.

Baltvīns ir gatavots no
Sauvignon Blanc vīnogām
Jaunzēlandē Marlboro. Sauso
baltvīnu raksturo gaiši dzeltena
krāsa un ērkšķogu, jāņogu un
citronu miziņu notis aromātā.
Tas ir vīns ar svaigu garšu, kas
ir piepildīta ar tropu augļu un
citrusaugļu iezīmēm. Ieteicams
pasniegt kā aperitīvu, pie jūras
veltēm vai augļu desertiem.

Sausais baltvīns no
Jaunzēlandes - Marlboro
reģiona, kas veidots no 100%
Sauvignon Blanc šķirnes
vīnogām. Tam piemīt bagātīgs
ananāsu un ērkšķogu aromāts,
kā arī zaļās nātres aromātu
nianses, pēc kā seko maigs
nobeigums. Šis izcilais vīns labi
sader ar Āzijas virtuves asajiem
ēdieniem.

www.rimi.lv
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Chardonnay vīnogas

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

ŠARDONĒ – APKĀRT ZEMESLODEI

Chardonnay ir sastopams bezmaz vai jebkur, kur vien vispār audzē vīnogas. Šī vīnogu šķirne ir spējīga pielāgoties
plašam klimatisko apstākļu diapazonam, tā ir ārkārtīgi ražīga, tāpēc vīnkopjiem nākas to “apcirpt”, regulējot gan lapu,
gan ķekaru daudzumu. Nogatavojoties tās ļoti strauji sāk zaudēt savu dabiski augsto skābumu un kļūst pārmērīgi
saldas, tāpēc vīnkopim rūpīgi jāseko līdzi pareizajam brīdim ražas novākšanai. Salīdzinot ar citām vīnogām, šardonē ir
izturīgas un stipras vīnogas, kuru iekopšana relatīvi neprasa pārmērīgu uzmanību un darbu. Īpaši sarežģītākie klimata
apstākļi vienlaicīgi ir arī tie visatzītākie – tā ir jau pieminētā Burgundija un Šampaņa. Šardonē ir būtiska loma slavenāko
dzirkstošo vīnu ražošanā un arī paši izcilākie šampanieši pilnībā tiek darināti no šīs vīnogu šķirnes.
Vēl viens būtiski nozīmīgs šardonē apakšreģions Francijā
ir Chablis Ziemeļburgundijā. Iesācējiem vīna pasaulē
parasti tas ir pārsteigums, uzzinot, ka šablī (Chablis) tiek
darināts tikai un vienīgi no šardonē, bet tādi jau ir tie
francūži – ar vīnogu šķirnes norādīšanu uz pudelēm īpaši
neaizraujas, tādejādi liekot vīna mīļotājiem padziļināti
interesēties un izzināt franču vīna tradīcijas, lai saprastu,
kas tad īsti mīt vīna pudelēs ar grūti izrunājamiem namu,
ciematu, pilsētu vai reģionu nosaukumiem. Lai vai cik
jocīgi tas izklausītos, globālās sasilšanas ietekmē, salnas
ir kļuvušas prestižākajiem šardonē reģioniem bīstamākas.
Tas tāpēc, ka pavasari mūsdienās iestājas daudz agrāk,
kā piemēram, pirms trīsdesmit – četrdesmit gadiem.
Vīnogulāji ātrāk pārtrauc ziemas miegu un sāk dzīt
asnus un zaļot. Bet pavasara salnas kaut kā neviens nav
atcēlis, un tās joprojām turpina apmeklēt gan Burgundiju,
gan Šampaņu aprīlī vai pat maija sākumā. Gadījumā,
ja pavasaris ir bijis pārāk agrs, salna ir spējīga iznīcināt
tikko augšanu atsākušos vīnogulājus. Jo vēlāka ir salna,
jo mazākas cerības vīnogulājiem pašiem atkopties, tas
savukārt draud ar mazāku ražu un attiecīgi mazāk vīna.

Tā nu ir sagadījies (vai varbūt tā ir jaunā realitāte), ka
salnas iedragājušas pēdējo piecu gadu ražu, bet vislielāko
postažu paveica tieši pagājušajā pavasarī. Satraucošās
ziņas, ka salnas iznīcinājušas 40-60-80 % no potenciālo
vīnogu ražas, pienāca tieši pirms gada. Tad mēs, bet vēl
jo vairāk vietējie vīndari, cerējām, ka vīnogulāji atkopsies
un sāks savu augšanas ciklu no jauna, bet lielākajā skaitā
gadījumu šīs cerības nepiepildījās. Tā nu jau pērn vasarā
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bija skaidrs, ka 2021. ražas gada Francijas šardonē vīns
savas ārkārtīgi mazās ražas dēļ būs dārgāks kā ierasts.
Rudenī pēc ražas novākšanas atklājās vēl nepatīkamāka
aina – ne tikai prestižo Francijas reģionu, bet arī citur
Francijā augušo šardonē vīnogu raža bija tik niecīga,
ka ir skaidrs, ka tās vienkārši nepietiks visiem, kas to
gribēs baudīt. Tā nu šobrīd situācija ir tāda, ka jebkurš
franču Chardonnay 2021. ražas vīns ir pieejams ļoti
limitētā daudzumā un visticamākais, ka kaut kad jau drīz
tas beigsies pavisam. Tas nozīmē, ka pastāv ļoti liela
varbūtība, ka šī gada nogalē un nākamajā ziemā, franču
šardonē plaukti veikalos būs, hmm, pustukši. Atlikušie
maksās un jau tagad maksā krietni virs ierastā. Diemžēl…
Tomēr, kā mēdz sacīt – jebkuru izaicinājumu var
pārvērst iespējā. Arī šajā gadījumā, mums jārīkojas
tāpat. Ielūkojoties šardonē izplatības “globusā”, ieraugām
daudzus jo daudzus reģionus vai valstis, kurās šīs
vīnogas ieņem nozīmīgu lomu un ir pietiekami bagātas
ar skaistiem šardonē vīniem. Kalifornija, Austrālija, Čīle,
Argentīna, Dienvidāfrika un Vācija – šeit visur varat
atrast, ar ko apmierināt savu vēlmi pēc sev iemīļotā vīna.
Par globālo šardonē izaugsmes “bumu” tiek uzskatīti
20. gadsimta astoņdesmitie un deviņdesmitie gadi,
kuros konkrēto reģionu šardonē ir bijis (vai pat vēl ir
šobaltdien) būtiskākā, iecienītākā un visvairāk darinātā
baltvīnu šķirne. Taisnības labad jāpiezīmē, ka visā plašajā
pasaulē ir aptuveni trīsdesmit četri Chardonnay paveidi
jeb kloni, katrs no tiem ir vispiemērotākais konkrētajai
zemei un vīna stilam. Runājot par šardonē vīna stiliem,
ir jāpiemin divi būtiskākie vīna darināšanas faktori, kas
šardonē gadījumā rūpējas par vīna krāsu, smaržu, garšu
un konsistenci. Šardonē tiek darināts ar vai bez ozolkoka
klātbūtnes un tam ļauj tikai izraudzēt cukuru alkoholā
vai arī papildus ļauj pārraudzēt tartarskābi pienskābē.
Ticu, ka izklausās gana sarežģīti, bet nepieminot šo nevar
apgalvot, tieši kāds ir Tavs iemīļotākais šardonē.
Interesanti, ka globāli šardonē pēdējos desmit gados ir
piedzīvojis jau divas pieprasītākā stila izmaiņas. Pirms
gadiem astoņiem – desmit arvien vairāk un vairāk vīnmīļu
nosliecās “mazāk ozolkoka, vairāk citrusaugļu” virzienā,
bet burtiski pēdējo divu gadu laikā šis pieprasītākā stila
virziens ir ieņēmis kursu atpakaļ uz baltvīnu ar sajaušamu,
bet ne nomācošu ozolkoka mucas ietekmi. Nākamajās
lappusēs atradīsiet jūsu izvērtēšanai dažādus šardonē,
darinātus dažādos stilos, un katrs nāk no savas pasaules
malas. Pētiet, salīdziniet un vērtējiet, šādi jums
rodas iespēja atrast Savu Īsto Šardonē un
iemīlēt to – vismaz uz šo konkrēto vīna ražas
gadu. Par nākamo gadu iesaku pagaidām
nedomāt!

Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Recepte pie vīna

VISTAS FILEJA AR KRĒMĪGO BIEZENI
SASTĀVDAĻAS

40 min, 2 pers.

2 vistas krūtiņas;
1/2 tējk. sāls;
2 ēd. k. BBQ garšvielu maisījuma ar
rozmarīnu un dzērvenēm;
1 ēd. k. olīveļļas;

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Biezenim:
1 mazs vai 1/2 liela ziedkāposta;
2 kartupeļi;
50 g selerijas saknes;
1/2 tējk. sāls;
60 g sviesta.

PAGATAVOŠANA

Visgardāk šī recepte izdodas, ja iegādājies
veselu vistu un izgriez divas filejas, atstājot
arī ādu. No atlikušām vistas daļām varēsi
pagatavot gan buljonu, gan vēl kādu citu vistas
gaļas ēdienu.
Vistas filejas apslaki ar eļļu un ierīvē ar sāli un
garšvielām.
Karsē cepeškrāsni līdz 190 °C, ideāli būtu, ja
vēl pievienotu grila režīmu. Vistas fileju liek
cepeškrāsnī cepties uz 16 -18 minūtēm.
Paralēli katlā vāri ziedkāpostu ar selerijas sakni
un kartupeļu šķēlēm.
Kad dārzeņi gatavi, nokās sietā un ļauj 3
minūtes iztvaicēties liekajam mitrumam. Liec
atpakaļ katlā, pievieno sāli un sviestu. Sablendē
krēmīgā biezenī.

www.rimi.lv/receptes

Pasniedz vistu, sagrieztu mazākās šķēlītēs ar
krēmīgo biezeni.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Chardonnay vīni
BALTVĪNS PUERTO
VIEJO CHARDONNAY
RESERVE, 12,5%
0,75 L, 13,32 €/L

9

99

15,99 €

BALTVĪNS LA CROISADE
RESERVE CHARDONNAY
PAYS D'OC, 13,5%, 0,75 L
10,65 €/L

7

99

11,99 €

8

BALTVĪNS TIERRA
99
IMPERIAL CHARDONNAY
GRAN PREMIUM
14,29 €
13%, 0,75L, 11,99 €/L

BALTVĪNS NATURAE
CHARDONNAY
ORGANIC, 12,5%
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

13,99 €

SAUSS, AUGĻAINS 10-12 0C

SAUSS, AUGĻAINS 10-12 0C

SAUSS, AUGĻAINS 10-12 0C

SAUSS, AUGĻAINS 10-12 0C

Chardonnay vīnogu šķirnes
vīns salmu dzeltena krāsā ar
zeltainu akcentu. Intensīvs
ananāsu, vaniļas un mandeļu
ziedu aromāts. Pirmajā brīdī
sajūtamais svaigums pārtop
noapaļotā, sabalansētā garšā
ar citrusaugļu un ananāsu
niansēm, kam seko ilgstoša
noturīga pēcgarša. Šis vīns var
būt lielisks kompanjons vistas
gaļai, pagatavotai karija mērcē
vai saldskābās garšvielās.

Šis delikātais izturētais
Chardonnay daļēji raudzēts
tērauda tvertnē, kas nodrošina
svaigo augļu īpašības, un daļēji
ozolkoka mucā, kas vīnam
piešķir aromātu kompleksu
un garšas struktūru. Vīns ar
elegantiem citrusaugļu un
bumbieru aromātiem un liegu
krēmīgu garšu un ar tīkamu
vaniļu pēcgaršā.

Vīns no viena unikāla Spānijas
vidienes vīna dārza 100 %
Chardonnay vīnogām. Izturēts
ozolkoka mucās. Izsmalcināts,
lieliski sabalansēts vīns ar
bagātīgi pilnīgu, ozola mucas
vaniļas buķeti un zīdainu,
gatavu augļu garšas struktūru.
Tas lieliski saderēs ar dažādām
uzkodām, kā arī ar balto gaļu,
nogatavinātu sieru un pat augļu
desertiem ar kanēli.

No organiski audzētām vīnogām
darināts sertificēts vīns, kas
vīndarīšanas procesā neizmanto
pievienotus sulfītus, vegāniem
draudzīgs, Naturae ir vīns ar
izcilu raksturu, kas ir intensīvs,
augļains un spirdzinošs.
Šis svaigais un elegantais
Chardonnay atklāj citrusaugļu
un ziedu garšu. Pasniedziet
kā aperitīvu, vai kopā ar pesto
pastu vai dārzeņu risoto.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.

www.rimi.lv

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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ALKOHOLISKO
DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA

NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.
BALTVĪNS LOUIS JADOT POUILLY
FUISSE, 13%, 0,75 L
39,99 €/L
SAUSS, AUGĻAINS

29

99

35.99 €

10-120 C

www.rimi.lv

BALTVĪNS 19 CRIMES
CHARDONNAY, 13%, 0,75 L
11,99 €/L
SAUSS, AUGĻAINS

No Pouilly Fuisse teritorijā audzētām
Chardonnay vīnogām tiek gatavots
augstvērtīgs baltvīns. Chardonnay
vīnogu klātbūtne sniedz vīnam spirgtumu
un citrusaugļu svaigumu. Vīns ir ticis
fermentēts ozolkoka mucās, kas tā garšu un
aromātu padara bagātīgu un izteiksmīgu.
Lieliski piemērots pie zivju un putnu gaļas
ēdieniem, kas gatavoti, izmantojot krējuma
mērci.

Chardonnay vīni

8

99

11.05 €

10-120 C

Vīnam piemīt salmu dzeltena krāsa.
Pilnmiesīgs un spēcīgas struktūras vīns,
ko papildina balto augļu aromāti, kā arī
patīkams skābuma līmenis. Ozolkoka
pieskaņa sniedz vīnam nedaudz medainas
garšas nianses.

BALTVĪNS CASILLERO DEL
DIABLO CHARDONNAY
13,5%, 0,75 L, 10,65 €/L
SAUSS, AUGĻAINS

7

99

10.35 €

10-120 C

Vīns gaiši zaļgani dzeltenā krāsā ar
zeltainiem un spilgtiem atspulgiem, tā
aromātu buķete ir bagāta ar ananāsu,
persiku, vaniļas un grauzdētu lazdu riekstu
aromātiem. Garša pārsteigs ar savu izcilo
sabalansētību, labo struktūru un ilgstošo
pēcgaršu, kurā uzplaiksnīs zaļo bumbieru,
balto persiku un grauzdētas baltmaizes
nianses. Lieliski piemērots baudīšanai ar
smalkām zivīm, piemēram, ar grilētu jūras
asari vai akmeņpleksti, dekorētu ar kaperiem
vai zaļumu krēmveida mērcēm.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS
UN 2020
NODOŠANA
NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

Rozā vīni

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

50 NOKRĀSAS

Pašas senākās liecības par vīnu senajā Ēģiptē un Grieķijā apliecina, ka pirms septiņiem tūkstošiem gadu baudītais vīns ir
bijis rozā krāsā, savukārt Eiropā pirmie vīni, kurus sāka kultivēt tie paši grieķi pirms divarpus tūkstošiem gadu, bija viegli
iesārteni. Prasmes pagatavot tumšus sarkanus vīnus tikušas izkoptas daudz vēlāk, bet baltvīnu pagatavošanas māksla
ir vēl krietni jaunāka. Pat slavenajā Šampaņā visi vīni līdz pat 17. gadsimta beigām bija blāvi sārteni, un cita starpā
padarīt tos baltus bija galvenais leģendārā mūka doma Pjēra Perinjona (Dom Perignon) mūža darbs. Atliek secināt, ka
kārtējo reizi mode nav absolūts jaunums, bet gan kārtējā atgriešanās – rozē gadījumā no īsti senas vīna aizvēstures.
Šobrīd rozā vīni tiek darināti pilnīgi visā pasaulē – pat
tajos vīnu ražošanas reģionos, kuros rozē tradīcijas nav
iepriekš novērotas, atrodas pa kādam uzņēmīgajam,
kas tagad ceļ galdā arvien jaunus rozā vīnus no
visdažādākajām vīnogu šķirnēm. Par pamatu rozā
vīnam var būt jebkuras vīnogas, kurām piemīt krāsas
pigmentācija – atkarībā, cik un kādos toņos ir šo vīnogu
krāsa, tādos toņos ir iespējams radīt konkrētās vīnogu
šķirnes rozā vīnu. Maldīgs ir priekšstats, ka rozā vīns
tiek darināts, sajaucot baltvīnu ar sarkanvīnu. Eiropā
tas ir pat aizliegts ar likumu, ar vienu izņēmumu – tikai
īstajā franču šampanietī šie sajaukumi ir pieļaujami.

Bet kopumā rozā vīnus darina no tumšajām vīnogām,
izmantojot divas metodes – pēc vīnogu novākšanas un
samalšanas, ierobežota laika sprīdī vīnogu sulai nonākot
saskarsmē ar tumšo vīnogu miziņām, un tad atdalot sulu
no vīna krāsvielas avota – miziņām. Otra iespēja – no
lielā tvertnē sakrautas sarkano vīnogu ražas notecinot
blāvi iekrāsojušos vīnogu sulu, kas izspiežas no dabiskas
saspiešanās, vīnogas nesamaļot. No atdalītās iesārtenās
sulas tad abos gadījumos tiek darināts vīns, pielietojot
baltvīna ražošanas metodi un tehnoloģijas. Tipiskākie
aromāti, kas mūs apbur rozā vīnos, ir avenes, zemenes,
dzērvenes, jāņogas, greipfrūti un citi citrusaugļi, arbūzi,
melones, dažādu šķirņu rozes, rabarberi, persiki, mango
un daudzas dažādas garšvielas. Rozā vīni, atkarībā no
to rakstura, lieliski noderēs kā aperitīvs, atsvaidzinājums
vai ēdienu pavadonis – visbiežākā saderība meklējama
ar uzkodām, svaigajiem salātiem, tunci un citiem jūras
produktiem, putnu gaļu, picu un pastu, bet saldenākie labi
saderēs ar augļiem vai to desertiem.
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Bet visinteresantākais rozā vīnos ir to krāsas toņu gamma
un to nianses. Aprakstot baltos vai sarkanos vīnus, tiek
izmantotas 8 – 10 dažādas nokrāsas, toties rozā vīni
oficiāli tiek raksturoti sešās nokrāsās. Tēlainā leksikā
visbiežāk aprakstos tiek pielietoti aptuveni piecpadsmit
toņu apzīmējumi, bet precīzo krāsu paletes mērītāji
apgalvo, ka rozā vīnu toņi ir vismaz piecdesmit! Vismaz
piecdesmit, jo katra rozā vīna darinātājs var un spēj
izvēlēties sev un tagad vistīkamāko iesārto vīna krāsas
toni. Sākot no gaišas persiku nokrāsas un maigi rozā
flamingo spalvu toņa, tad turpinot pēc desmitiem viegli
rozā rožu krāsām parādās vairāk oranžie toņi, tad arvien
košākie, un tā tas turpinās līdz košam fuksijas tonim,
violeti sārtām konfekšu nokrāsām un līdz pat spilgti
“indīgi” rozā.
Sārtā rozā vīna nokrāsa mainās no gada uz gadu, no
ražotāja uz ražotāju, no šķirnes uz šķirni. Krāsas precīzo
toni rozā vīnā nosaka katrs pats individuālais tā darinātājs,
tāpēc jebkuru no tiem var saukt par mākslas darbu. Katrs
rozā vīns atspoguļo ne tikai vīndara izpratni par ideālo
smaržu un garšu, bet arī izpratni par to, kas ir viņa uzburtā
skaistā rozā vīna nokrāsa.
Atsvaidzinošs un aromātisks, rotaļīgs gan savās nokrāsās,
gan arī garšas intensitātēs – tik dažāds un noslēpumains
ir sārtvīns - rozā vīns jeb vienkārši rozē, kas savas
demokrātiski rotaļīgās aromātu struktūras
un dzīvespriecīgākās krāsas dēļ arvien vairāk
konkurē ar baltvīnu vai sarkanvīnu. Nu ir
klāt sezona, lai uzsāktu pastāvīgāku vīnu
baudīšanu un pievērstos bezrūpīgajam rozē!

Uzzini vairāk par vīnu: www.rimi.lv

Receptes pie vīna

GRILĒTĀ TUNČA UN DĀRZEŅU SALĀTI

SASTĀVDAĻAS

20 min, 2 pers.

220 g svaigas tunzivs;
1 cukīni vai mazs kabacis;
1 baklažāns;
150 g ķiršu tomātu;
2 daiviņas ķiploka;
2 saujas svaigu bazilika lapu;
2-3 ēd. k. olīveļļas;
sāls pēc garšas;
pipari pēc garšas;

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Mērcei:
1 ēd. k. citrona sulas;
1 tējk. sinepju;
1/2 tējk. medus;
4 ēd. k. olīveļļas.

PAGATAVOŠANA

Dārzeņus sagriez gareniski palielos gabalos un
apslaki ar olīveļļu un pierīvē ķiploku. Tāpat ar
olīveļļu ierīvē tunzivs fileju.
Dārzeņus un tunci apcep uz grila restēm vai uz
pannas. Dārzeņus liec bļodā un pievieno bazilika
lapas, sāli un piparus.
Tunzivs fileju atstāj uz dēlīša un uzkaisi sāli. Tunci
sagriez mazākos gabaliņos, tikai tad pievieno
salātiem. Sajauc visas mērces sastāvdaļas un
pielej salātiem.

PICA CAPRICIOSA
SASTĀVDAĻAS

15 min*, 4 pers.

150 g picas mīklas;
2 ēd. k. picas
mērces Rimi;
4 filejas marinēta
artišoka;
1-2 brūnie
šampinjoni;
6-8 marinētas vai
sālītas olīvas;

80 g Smiltenes
Mocarella siera;
2-3 plānas šķēlītes
vītināta vai
kūpināta šķiņķa;
sauja bazilika lapiņu
pasniegšanai.

PAGATAVOŠANA

Sakarsē cepeškrāsni līdz 230 °C. Ja mājās
var atrast liela izmēra čuguna pannu, vai
tev ir picas akmens, karsē to kopā ar krāsni.
Izrullē picas mīklu, uz tās klāj mērci,
nedaudz siera, tad visas pārējās
sastāvdaļas. Ja izmanto vītināto
gaļu, iesaku to pievienot uzreiz pēc
pagatavošanas kopā ar baziliku.
Cep picu līdz gatavībai. Katrā krāsnī laiks
var atšķirties, bet vidēji tās būs 8 minūtes.
Pasniedzot pievieno baziliku.

www.rimi.lv/receptes

* 15 minūtes, ja lieto gatavo mīklu.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Rozā vīni
ROZĀ VĪNS SENSI
TUA ROSA ROSATO
TOSCANA, 12,5%
0,75 L, 13,32 €/L

9

99

15,59 €

ROZĀ VĪNS GERARD
BERTRAND COTE DES
ROSES SYRAH
13,5%, 0,75 L, 13,32 €/L

9

99

15.99 €

ROZĀ VĪNS GASSIER
COTEAUX D`AIX EN
PROVENCE ROSE, 12,5%
0,75 L, 13,32 €/L

9

99

14,79 €

ROZĀ VĪNS COTTINI
STILE PINOT BARDOLINO
CHIARETTO ORGANIC
13%, 0,75 L, 9,32 €/L

6

99

12.99 €

SAUSS, AUGĻAINS 10-120 C

SAUSS, AUGĻAINS 10-120 C

SAUSS, AUGĻAINS 10-120 C

SAUSS, AUGĻAINS 10-120 C

Vīns gaišā krūmu rožu krāsā
– raudzēts un uzglabāts
nerūsējoša tērauda tvertnē, lai
saglabātu Sangiovese vīnogu
šķirnes ogu un ziedu aromātu
dominanci smaržu buķetē.
Smaržā sajutīsiet greipfrūtu,
zaļā citrona, svaigu aromātisko
garšvielu un rožu nianses,
bet garša ir svaiga, ar delikātu
augļu un ziedu aromātiem, kas
nobeigumā atgādinās persikus,
saldās plūmes un jāņogas.

Šis vīns sevī iemieso
Dienvidfrancijas dzīvesveidu,
kā arī īpašais pudeles dizains
to padara par neatkārtojamu
mīlestības apliecinājumu – vīnu
rozes formas pudelē. Svaigs
un augļains šis Langedokas
sārtvīns ir ideāls pasniegt
11° C temperatūrā kā aperitīvu
vai kopā ar vēžveidīgajiem
vai garšvielām bagātiem
priekšēdieniem.

Īpašs sārtvīns, nācis no pašas
Provansas sirds, gaišā laša
krāsā, kura aromātos dominē
nogatavojies persiks, aprikozes,
zemenes, salvija, baziliks un
piparmētra. Garšā jauneklīgs
ar svaigu aprikožu, greipfrūtu
un Vidusjūras garšaugu garšu.
Lielisks aperitīvs vai kopā ar
grilētu tunci, vistu vai Cēzara
salātiem. Sertificēts vīns no
bioloģiski audzētām vīnogām.

Ilgtspējīgā saimniecībā tapis, no
bioloģiski audzētām vīnogām
darināts vīns bez pievienotiem
sulfītiem, tādejādi maksimāli
saglabājot vīna dabiskumu
un unikalitāti. Košs, dzīvīgs un
ogu pārpilns sārtvīns. Perfekti
saderēs pie dažādām vieglām
uzkodām, vai kopā ar jūras
produktiem vai picu.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.

www.rimi.lv
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti visiem vīniem
- 30%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 19.04.-02.05.2022. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.
ROZĀ VĪNS MATEUS ROSE, 11%
0,25 L, 11,96 €/L
SAUSS, AUGĻAINS 6-80 C

2

Rozā vīni

99

4.35 €

Vīns izteiksmīgā, pievilcīgi košā tonī. Garša
ir sabalansēta ar maigu, viegli dzirkstošu
pēcgaršu. Ieteicams pasniegt labi atdzesētu,
6-8°C temperatūrā kā aperitīvu, zivs un
jūras veltēm, baltās gaļas vai salātiem.
ROZĀ VĪNS CALVET ROSE D`ANJOU
11%, 0,75 L, 9,32 €/L
SAUSS, MAIGS 10-120 C

6

99

9.85 €

Vīnam piemīt patīkama laša rozā krāsa
ar zemeņu, lazdu riekstu un nedaudz
piparmētru aromātu niansēm. Vīns būs
kompanjons pie pikantiem un eksotiskiem
ēdieniem. Rozā, Francija, Pussauss.
Pasniegt atdzesētu.
ROZĀ VĪNS BARTON & GUESTIER
ROSE D`ANJOU, 10,5%, 0,75 L, 9,32 €/L
PUSSAUSS, MAIGS 10-120 C

6

99

9.99 €

Tam piemīt pikants ogu aromāts, pārsvarā
sarkanās jāņogas, ķirši un rozā greipfrūti,
jūtamas arī nedaudz garšvielas.Sader ar
salātiem, veģetāriem ēdieniem, un balto
gaļu.
ROZĀ VĪNS PASQUA 11 MINUTES
12,5%, 0,75 L, 18,65 €/L
PUSSAUSS, AUGĻAINS 10-120 C

13

99

18.25 €

Šī vīna gatavošanai izmantotas Corvina,
Trebbiano, Syrah un vīnogu šķirnes,
kas rada sabalansētu vīna struktūru un
nodrošina tās ilgstošu nemainīgumu.
ROZĀ VĪNS MATEUS ROSE, 11%
0,75 L, 8,79 €/L
SAUSS, AUGĻAINS 6-80 C

6

59

8.45 €

Vīns izteiksmīgā, pievilcīgi košā tonī. Garša
ir sabalansēta ar maigu, viegli dzirkstošu
pēcgaršu. Ieteicams pasniegt labi atdzesētu,
6-8°C temperatūrā kā aperitīvu, zivs un
jūras veltēm, baltās gaļas vai salātiem.

www.rimi.lv

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties veikalā.
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Rimi VĪNZINIS
Mārcis Mitrevics aicina –
ATKLĀJ Rimi Vīna dārzu!
REĢISTRĒJIES WWW. RIMI. LV
UN KĻŪSTI PAR KLUBA BIEDRU.

Ieguvumi
•
•
•
•
•

iknedēļas atlaides vīniem
vīnziņa ieteikumi
vīna un ēdiena saderības ceļvedis
padomi vīnzinībā
ziņas par meistarklasēm
un pasākumiem
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