Szlakiem Opolskich

WINNIC
W październikowym numerze Kuriera Rolniczego prezentujemy następną z winnic województwa opolskiego:

HOPLE WINNICĘ PORAJ PACZKÓW

W Paczkowie, jednym z najstarszych miast polskich (prawa miejskie przyznane zostały na początku XIII wieku), w miejscu do którego możemy dojść od rynku w zaledwie parę minut w 2005 roku powstała 5 hektarowa winnica.
Optymalne nachylenie zbocza, dobrej jakości gleba, lekka
piaszczysta ziemia z grubszym rumoszem kwarcowym,
plus w miarę łagodne zimy i ciepłe lata – wszystko to sprawia, iż są to idealne warunki do uprawy winorośli. Ale dlaczego trzyczłonowa nazwa? Na to pytanie odpowiada pan
Ryszard Syc, który zarządza winnicą – ponieważ winnica
usytuowana jest w Paczkowie, stąd w nazwie Paczków, natomiast Poraj to herb rodowy pana Marcina Biernackiego
– właściciela winnicy, Hople zaś to nazwa zbocza na którym usytuowana jest winnica.
Uprawia się tu następujące odmiany winorośli:
– odmiany białe to: Kerner, Kernling, Pinot Blanc, Pinot
Gris, Siegerebe, Chardonnay, Traminer, Riesling, Johanniter, Seywal Blanc,
– odmiany czerwone to: Pinot Noir, Acolon, Cabernet
Cortis, Regent, Rondo.
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Pierwsze roczniki wina - już z 2008 r. odmiany Acolon i Regent z paczkowskiej winnicy, degustowane w gronie znawców uzyskały wysokie noty, co przełożyło się na brązowe
medale na Enoexpo w Krakowie w 2011 roku.
Natomiast w roku 2018, na międzynarodowym konkursie
Galicja Vitis, złotym medalem uhonorowano wino Carrera
2015 (odmiana Pinot Blanc), a w poznańskim SPOT przyznano Srebrny Korek dla Speciale 2015 (odmiany Regent).
Wino produkowane jest w ponad dwustuletnim budynku
byłej obory, stojącym u podnóża wzgórza winnicy. Tam
też w nastrojowej winiarni można je degustować i kupować, a wybór jest duży, więc każdy znajdzie takie które zaspokoi jego pragnienia i gusta.
Na odwiedzających winnicę czeka jeszcze dodatkowa
atrakcja, którą jest muzeum samochodów. W XVIII-wiecznej odrestaurowanej stodole mieści się Metamuzeum
Motoryzacji, z pięknymi starymi samochodami z duszą.
Ale to nie wszystko, ponieważ Metamuzeum ma na celu
edukowanie interaktywne. Zwiedzający sami mogą wykonać praktyczne doświadczenia wyjaśniające zasady pracy
np. silnika, przyczepności kół, czy też przeanalizowanie
na modelach warianty kolizji drogowych.
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