Szlakiem Opolskich

WINNIC
W kolejnym wydaniu Kuriera
Rolniczego prezentujemy następną
winnicę województwa opolskiego:

WINNICA JANIA
Winnica Jania to stosunkowo
młoda winnica położona na równinie grodkowskiej, na terenach Ziemi
Brzeskiej, przy miejscowości Krzyżowice na Opolszczyźnie. Zlokalizowana jest na Nizinie Śląskiej w odległości 10 km na południe od miasta
Brzeg, w sąsiedztwie rzek Odry oraz
Nysy Kłodzkiej. Winnica prowadzona
jest przez Państwa Alicję i Mateusza
Jania. Wyjątkowy mikroklimat oraz
podłoże gliniasto-piaszczyste, w jednym z najcieplejszych rejonów Polski
pozwalają tworzyć niepowtarzalne
wina. Do winnicy można bezproblemowo dostać się drogą krajową nr 94,
autostradą A4, bądź koleją.
Plan na to miejsce powstał w 2013
roku – to wtedy właściciele zaczęli eksperymentować z krzewami winorośli.
Na początku w małym przydomowym
ogródku, a z roku na rok niezobowiązujące hobby zaczęło przeradzać
się w prawdziwą pasję do winorośli
oraz samego wina. Aktualnie winnica składa się z dwóch wiodących
szczepów – Solaris i Johanniter,
natomiast właściciele nie ograniczają się do eksperymentowania z nowinkami na rynkach
światowych, takimi jak nowe
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szczepy Pinot Noir, czy Cabernet
Cortis. Uprawiają również Riesling,
Chardonnay i Gewurztraminer, a w
przyszłości nie wykluczają tworzenia
win owocowych z rodzimych owoców, takich jak czarna porzeczka.
Uzyskane doświadczenia w pracy
na winnicy oraz wykształcenie z zakresu Technologii Winiarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pozwalają
prowadzić zarówno uprawę, jak i proces tworzenia wina na najwyższym
poziomie. W celu uzyskania najlepszej jakości zbieranych owoców
prowadzone są codzienne kontrolę
krzewów, a zbiory przeprowadzane
są wyłącznie ręcznie. Podczas zbiorów
wybierane są jedynie zdrowe i nieuszkodzone grona, a bieżąca ocena
owoców dokonuje się bezpośrednio
na polu.
Aktualny areał wynosi 1ha uprawy
winorośli, natomiast docelowo planowany jest rozwój, który w przeciągu
najbliższych kilku lat pozwoli zwiększyć powierzchnię uprawy nawet do
3 ha.
Siedziba rodzinnej winnicy prowadzonej przez małżeństwo Alicję i Mateusza Jania, znajduje się
nieopodal najstarszego drewnianego
kościoła w Polsce, w Krzyżowicach.
Pierwsze wzmianki na temat obiektu
kultu religijnego datowane są na okres
1418 - 1428r, a kościół znajduje się
na Szlaku Polichromii Brzeskich two-

rzonych przez artystę malarza z Burgundii, na zlecenie samego księcia
brzeskiego Ludwika II. Badania dendrologiczne drewna użytego do budowy kościoła opiewają na lata 1325
oraz 1326. W okolicy można zwiedzić
również „Mały Wawel” czyli zamek
Piastów Śląskich w Brzegu.
Na winnicy można uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach,
miedzy innymi cięcia i prowadzenia
winorośli, zakładania winnicy, czy
szkolenia z kupażowania win. W ofercie znajdują się również indywidualne
jak i grupowe degustacje win. Winiarze z otwartością dzielą się wiedzą i służą pomocą w założeniu nawet
małej przydomowej winnicy.
Dla właścicieli pełnych pasji, ta
winnica to sposób na życie, miejsce
spotkań z najbliższymi, a sam proces produkcji wina to już pełna fantazja i brak barier w eksperymentowaniu i zabawie w tworzeniu wina.
Państwo Jania wierzą, że w butelce
rzemieślniczego wina z Opolskiego
jest zawarte więcej filozofii, niż w niejednej książce. Warto się o tym przekonać osobiście!
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