Szlakiem Opolskich

W

WINNIC

marcowym wydaniu Kuriera Rolniczego prezentujemy kolejną winnicę województwa opolskiego:

Pałacowa Winnica Godyla
Tradycja uprawy winorośli na ziemi pawłowickiej sięga dalekiej przeszłości, kiedy to pierwsi gospodarze
pałacu w Pawłowicach dokonali nasadzeń winorośli. Pierwotna uprawa nie przetrwała jednak do czasów
współczesnych. Dzisiaj w odrestaurowanych murach 150 - letniego pałacu
znajdują się: hotel, restauracja oraz
strefa SPA. Ofertę obiektu wzbogaca
część enoturystyczna, która dopełnia
całości tworząc magiczną atmosferę
tego miejsca.
Winnica dzięki swojej lokalizacji,
blisko szlaków komunikacyjnych,
ale jednak na uboczu - wieczorami pozwala wsłuchać się w odgłosy
przyrody. Ma ona w swojej ofercie
zwiedzanie, jednak osoby zainteresowane zwiedzaniem z degustacją, które
prowadzi właściciel, powinny si
wcześniej umowić.
Przybytek ten prowadzi Szymon Godyla, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który wiedzę praktyczną
oraz umiejętności zdobywałwtrakcieprak-
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tyk w niemieckiej winiarni Vier
Jahreszeiten, w ramach programu
Erasmus+ oraz partnerstwa miast
Kluczbork - Bad Dürkheim.
Pałacowa Winnica Godyla założona została w roku 2015 na południowym wzgórzu Pawłowickiej Góry
(249,5 m. n.p.m.). Na powierzchni
2,6 ha uprawiane jest 10.000 krzewów
winorośli odmian: Solaris, Johanniter,
Siegerrebe, Muscaris, Rondo, Regent
oraz Cabernet Cortis. Ponieważ krzewy bardzo dobrze się przyjęły i zaaklimatyzowały na ciężkim gliniastym
podłożu, właściciel ma zamiar rozszerzyć swoją działalność o kolejne
odmiany, by zapewnić swoim klientom bogactwo smaków i aromatów,
których nie sposób spotkać nigdzie
indziej. Dodatkowo: - Żeby wino dobrze smakowało, to przede wszystkim trzeba je pić z ludźmi, z którymi
chce się je pić, następnie musi być
odpowiedni klimat i nastrój. Do niektórych win musi być odpowiednie
danie i ciężko powiedzieć, które wino
jest najlepsze, bo w różnych sytuacjach wino smakuje różnie. Zdarza
się tak, że na wyjeździe piję ze znajomymi wino i smakuje świetnie, a gdy
wracam do domu to niestetety nie
jest już to samo - mówił Szymon Godyla. Przyznał także, że na początku
zdobycie i dopracowanie przepisów
na trunki było dużym problemem. Kiedy rozpocząłem starania to przeraziłem się i stwierdziłem, że chyba
sobie odpuszczę. Ale wtedy pojechałem na moją uczelnię, na Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie
odbywał się zjazd dolnośląskich winiarzy. Spotkałem tam ludzi, którzy
mi pomogli” - opowiadał.

Pałacowa Winnica Godyla jest
urokliwym miejscem, które docenią zarówno osoby zainteresowane
enoturystyką, jak i Ci, którzy pragną
odrobiny arystokratycznego luksusu.

Oferta win:
Wina białe:
•

Solaris 2018 wytrawne

•

Solaris 2019 wytrawne

•

Johanniter 2019 wytrawne

•

Johanniter 2019 półwytrawne

•

Siegerrebe & Johanniter 2019
półwytrawne

Wina różowe (półwytrawne):
•

Rose

Wina czerwone (wytrawne):
•

Rondo 2018

•

Regent 2018
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