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W Hiszpanii występuje pod nazwą Moscatel, we Włoszech Moscato, we 
Francji Muscat. Odmianę tą cechuje bardzo intensywny bukiet, na który 
składają się słodycz miodu, orzeźwiające cytrusy, rodzynki, lipa                  
i korzenny, muszkatołowy niuans. W Austrii czy Alzacji wina ze szczepu 
Muscat to lekkie i aromatyczne wina wytrawne, natomiast w południowej 
Francji, czy Australii pojawiają się jako słodkie i ciężkie wina wzmacniane. 
Biała czekolada to źródło słodyczy, natomiast dodatki, dobrane według 
wyżej opisanego klucza, oddają nam styl tego przyjemnego wina, które 
zastąpić może deser.

Tego rodzaju wina robi się przede wszystkim w dwóch małych zakątkach 
świata - w Tokaji i Sauternes. Najlepsze Tokaje, zwane Aszu, są winem      
z dodatkiem esencji wytworzonej z późno zbieranych winogron 
zaatakowanych szlachetną pleśnią, w których po odparowaniu wody 
został sam ekstrakt smakowy. Pojedyncze winogrona zbierane są 
ręcznie. Podobnie jak Tokaji Aszu nasza czekolada rozpływa się w ustach, 
jawiąc się jako słodycz zbudowana z kwiatowego miodu, orzechów 
włoskich i moreli - zapachów wiodących w bukiecie tego wina.

Gewürztraminer to odmiana winogron z orientalną nutą powstałą ze 
smaków i zapachów lyche, róży, malin i czerwonego grapefruita                 
z domieszką przypraw korzennych. Kompozycja pierwszych trzech 
smaków pod nazwą „Ispahan” to efekt nowatorskich prac słynnego 
cukiernika paryskiego Pierra Herma nad łączeniem smaków. Nasza 
czekolada Gewürztraminer leżakuje w płatkach róż, które odnajdziemy 
także na tabliczce obok kawałków czerwonego grapefruita. Wszystkie 
zawarte w niej smaki i aromaty tworzą swoisty deser o orientalnym 
charakterze.

Chardonnay - królowa białych Burgundów, jest najpopularniejszym 
szczepem dającym białe wina na świecie, które produkuje się w wielu 
stylach. Młode są bardziej owocowe z niuansami cytrusów, owoców 
tropikalnych, jabłka czy gruszki. Z wiekiem uwydatnia się świeże masło 
bądź wanilia. Nasza kompozycja Chardonnay to odzwierciedlenie smaku  
i aromatu dwuletniego wina po sześciomiesięcznym leżakowaniu             
w beczce. Czekolada z wanilią ubrana w jabłka i brzoskwinie to prostota 
kompozycji i przyjemność smaku.



czekolada inspirowana winem

Sauvignon Blanc

Riesling

Cabernet Sauvignon

Merlot

Odmiana ta produkowana jest na całym świecie, ale jej domem na zawsze 
pozostanie Dolina Loary i Bordeaux, gdzie łączy się ją z Semillon. 
Charakterystyczny szczep z cytrusowo-warzywną dominantą i akcentami 
zielonej łąki swoje nowe, interesujące oblicze pokazuje w winach 
pochodzących z upraw w Nowej Zelandii, szczególnie w Marlborough. Do 
czystej 60% czekolady dodaliśmy mandarynkę, trawę żubrową i suszoną 
nać selera, aby jak najbardziej zbliżyć się do typowego Sauvignon.

Riesling to odnosząca coraz większe sukcesy odmiana, kojarzy się          
z białymi winami ze środkowo-zachodniej Europy. Odrzucona w drugiej 
połowie XX wieku przeżywa teraz swój renesans. Wino z tej odmiany w 
młodości ukazuje najczęściej aromaty białych i cytrusowych owoców        
z nutami kwiatów polnych, czasem miodu. I taki jest właśnie nasz Riesling. 
W czekoladę wtopiony jest miód kwiatowy, a na tabliczce znajdziemy 
jabłka i jaśmin w cukrze. Wszystkie te zapachy i smaki przełamane są 
cytryną.

Charakterystyczne cechy bukietu win z tej odmiany to czarna porzeczka    
i mocne leśne aromaty oraz niuanse pieprzu i przypraw korzennych. 
Cechują je także nasycony kolor i wysoka wytrawność. Wina z Cabernet 
Sauvignon często starzone są w dębowych beczkach, co w efekcie 
uszlachetnia je, wzbogacając w aromaty dębu i wanilii. Czekolada 
Cabernet Sauvignon to wytrawna i esencjonalna czekolada, leżakująca    
w dymie z palonego dębu amerykańskiego, zawierająca zielony pieprz, 
obłożona suszonymi grzybami i czarną porzeczką.

Merlot jest odmianą, która w klasycznym wydaniu występuje razem          
z Cabernet Sauvignon w coupage Bordeaux. Coraz częściej jednak 
traktowana jest jako samodzielny szczep dający ciekawe gładkie, 
mięsiste i zamszowo-taniczne wina. W jego bukiecie odnajdziemy śliwkę 
w przeróżnej postaci – świeżą, suszoną, wędzoną czy wysmażoną           
w postaci marmolady oraz niuanse kawowe i kakaowe. Mało kto wie,        
iż słynny Petrus, uważany za najwyższą klasę Bordeaux, jest zbudowany 
w 100% właśnie z Merlot. Nasza czekolada jest połączeniem świeżej         
i suszonej śliwki z espresso i ziarnami kakao w masie czekoladowej.
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Odmiana ta jest jedną z najtrudniejszych w uprawie i winifikacji. Jest jedną 
z tych, które dając fascynujące wina stoją w opozycji do win o mocnym 
kolorze i wysokiej taniczności. Pinot ma cienką skórkę, co sprawia, że daje 
wina o jasnorubinowym zabarwieniu. W aromatach odnajdziemy bukiet 
owoców leśnych i ściółki. W smaku natomiast połączenie ekstraktu            
i delikatnej taniny. Czekolada Pinot Noir, zanim zostanie zamieniona        
w tabliczkę leżakuje w dymie z mokrego siana, aby podkreślić obecność 
jeżyn i malin, które znajdują się na wierzchu gotowej już tabliczki 
smakołyku.

Obok Grenache Noir, Syrah jest królem Doliny Rodanu dającym potężne 
wina takie jak Hermitage. Są to wina z leśnymi zapachami i niuansem 
tytoniowym oraz pikantną domieszką o równie potężnej taninie jak 
kolorze. W ostatnich 20 latach Syrah zdobył popularność jako Shiraz 
pochodzący z upraw australijskich, dający wina lżejsze i bardziej 
owocowe. W czekoladzie Syrah odnajdziemy truskawki  i leśne jagody, 
szczyptę chili i wyczuwalny tytoń z dymu, w którym czekolada leżakowała, 
a także przyprawy korzenne: cynamon, anyż i goździk.

Odmiana Zinfandel daje wino szczególne, w odbiorze podobne do Pinot 
Noir – albo się je uwielbia albo wręcz przeciwnie. Jest to odmiana              
z rodziny, którą znamy z południowych Włoch pod nazwą Primitivo. Wina 
Zinfandel to połączenie słodkich smaków z bukietem leśnych owoców, 
dodatkiem przypraw i kakao oraz zapachami skórzanymi. Mistrzami sztuki 
wytwarzania win Zinfandel są winiarze z Kalifornii, szczególnie z doliny 
Napa. Nasza czekolada jest ozdobiona poziomkami i malinami, a w masie 
czekoladowej zatopiliśmy pokruszone palone ziarna kakao.

Porto to wino wzmacniane, pochodzące z regionu o tej samej nazwie na 
północy Portugalii. Aby uzyskać w winie czekoladowo-wiśniową słodycz 
przerywa się fermentację poprzez dolanie destylatu z wina uzyskanego    
z tej samej odmiany winogron. W wyniku tego procesu otrzymuje się wino 
słodkie i wzmacniane. Dolany destylat podwyższa zawartość alkoholu      
w winie oraz nadaje mu aksamitności. Tak jak Porto, nasza czekolada jest 
wzmacniana i pokryta wiśniami w spirytusie. Aby nadać jej nie-
powtarzalny, charakterystyczny dębowy zapach, leżakuje w whiskey. 
Fiołki w cukrze i wanilia oddają bogactwo niuansów smakowych wina        
i podkreślają jego słodycz. Czekolada intensywna  w aromatach, 
zharmonizowana w smaku.



RSF Sp. z o.o.
Kombornia 1, 38-420 Korczyna

ChocoWine@RSF.pl, www.RSF.pl
Nr konta: 58 2490 0005 0000 4530 4914 6610

Brand Manager:
Daniel Aniołowski
Kom. 609-433-203

ChocoWine - czekolada inspirowana winem

ChocoWine - naturalny produkt:

O unikalnym procesie tworzenia ChocoWine:

Linia czekolad ChocoWine jest produktem:

  ręcznie wyrabianym,
s komponowanym tylko z naturalnych składników,  

o unikalnym procesie produkcji,  
wytwarzanym na bazie belgijskiej czekolady,   

której akcenty smakowe i zapachowe powstały w procesie leżakowania,  
t worzonym przez miłośników dobrego smaku: konesera wina i Mistrza Polski Cukierników.  

Cena czekolady (loco Kombornia): 7,40 PLN (15.07.2013 - 1,69 euro) 

ChocoWine, niczym wino, należy zbadać pod względem aromatu, delektować się smakiem i ocenić 
harmonię. ChocoWine to także uczta dla oczu ciesząca kompozycją kolorów i kształtów użytych dodatków.

ChocoWine to czekolady odzwierciedlające kompozycje zapachowe i smakowe win z rożnych odmian 
winogron, a zawartość kakao dostosowana jest do stylu wina. Proces tworzenia naszej czekolady jest 
unikalny. Zanim tabliczki zostaną uformowane, nadajemy czekoladzie akcenty aromatów w procesie 
leżakowania. Niuanse smakowe zawieramy w samej czekoladzie, a smaki przewodnie takie jak owoce, 
zioła, przyprawy, korzenie, a nawet grzyby czy warzywa umieszczamy na wierzchu czekolady.

ChocoWine jest tworzone od podstaw z naturalnych, najwyższej jakości składników. Nasze tabliczki 
wytwarzane są z czekolady wykonanej przez mistrzów belgijskich bez jakichkolwiek dodatków 
wzmacniających, konserwujących czy chemicznych „ulepszaczy”. Czysta czekolada łączona jest tylko z 
cukrem i tłuszczem kakaowym. Do procesu leżakowania w zapachach używamy naturalnych składników. 
Naturalne są także substancje dodawane do czekolady takie jak zioła, przyprawy, korzenie, kwiaty, owoce, 
warzywa, orzechy czy miód. Owoce dodawane do czekolady to liofilizowane produkty, w których 
zachowano wartości odżywcze bez nadmiernego ubytku w kolorze. Czekolada jest produktem ręcznie 
wyrabianym.
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