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LUKSUS	W	ŚWIECIE	BĄBELKÓW

FAKTY I MITY
Szampan to niekoronowany król win musujących. Trunek 
ten kojarzy się prawie każdemu z  celebracją, ekskluzywno-
ścią i wykwintnym stylem życia. Sama jego nazwa, champagne, 
pochodzi od regionu geograficznego, w którym jest produko-
wany. Każdy szampan jest winem musującym, lecz nie każde wino 
musujące jest szampanem, albowiem tylko wino musujące wytwa-
rzane w ściśle określonym rejonie północnej Francji, w okolicach 
Reims i Épernay, ma prawo i godność noszenia owej nazwy.

Z powstaniem szampana łączy się wiele bardzo interesujących 
mitów i legend. Jedna z nich głosi, że niejaki Pierre Pérignon – bene-
dyktyński mnich żyjący w XVII wieku, zainteresował się właśnie 
tym rodzajem alkoholu z powodu ciekawego zjawiska ponownego 
burzenia się wina, aż do wystrzeliwania korków z butelek, które 
zachodziło na wiosnę, gdy w piwnicach wzrastała temperatura.  
Inna, znacznie późniejsza legenda opowiada, że w  1840 r. 
nadszedł do Paryża list. Koperta była zaadresowana „Do Najwięk-
szego Poety Francji”. Jako że mieszkało wówczas w  stolicy 
Francji kilku znamienitych, Alfred de Musset, któremu najpierw 
wręczono przesyłkę, polecił ją zanieść Alphonse’owi de Lamar-
tine’owi z szacunkiem należnym seniorowi, ten zaś kurtuazyjnie 
kazał przekazać list Wiktorowi Hugo. Ostatecznie, gdy wszyscy 
trzej komisyjnie otworzyli kopertę, znaleźli w niej zamówienie 
na dostawę butelek szampana, wystosowane do znanego wówczas 
hurtownika tego znamienitego trunku.

PREHISTORYCZNE ROŚLINKI
Winna latorośl rośnie na terenach Szampanii od czasów prehi-
storycznych. Świadczą o tym znalezione w Sézanne skamieliny 
winorośli, pochodzące jeszcze z okresu trzeciorzędu, które jednak 
różniły się znacznie od uprawianych obecnie i z całą pewnością nie 
nadawały się do produkcji wina. Uprawa winnej latorośli ma swój 
początek w Galii około 500 lat p.n.e., ale plantacje szampańskie 
pojawiły się dopiero w szóstym stuleciu naszej ery. Pierwsze ślady 
świadczące o produkcji wina pochodzą z epoki romańskiej. Rozwój 
winnic nastąpił za dynastii Karolingów i był ściśle obwarowany 
nakazami religijnymi, które określały również zasady wyrobu wina. 
Uprawa winorośli przetrwała do naszych czasów dzięki stara-
niom francuskiego kleru, w szczególności z Reims i Châlons-en-
-Champagne. Pierwsze wzmianki o handlu musującym winem 
pochodzą z 1531 roku z okolic Carcassonne w Langwedocji, 
gdzie produkowano Blanquette de Limou. Pojawienie się wina 
musującego w Szampanii nie wynikało jednak z wewnętrznego 
importu, lecz z czynników siedliskowych mających istotny wpływ 
na niską jakość wina. Produkowane tu trunki oceniane były 
jako wina słabo zabarwione, bezwonne i źle dojrzewające. Aby 
zachować jak najbardziej intensywny aromat, starano się butel-
kować wino możliwie jak najwcześniej. Szampan jest więc szybko 
butelkowany od roku 1660, ale na skutek tego stał się też natu-
ralnie gazowany. Ta cecha – musowania – przysparza winiarzom 
wielu trosk do tego stopnia, że nazywany jest winem „diabelskim” 
lub saute-bouchon (wystrzeliwaczem korków) z powodu wybu-
chających butelek lub wystrzeliwanych pod ciśnieniem korków, 

Nie wszyscy wiedzą, że w 1928 roku nazwa „szampan” dotyczyła jedynie winorośli uprawianych na powierzch-
ni 8000 hektarów i dających 24 miliony butelek wina. Często zwykło się nazywać szampanem każde wino 
musujące, podczas gdy naprawdę pochodzi on wyłącznie z Szampanii, czyli regionu położonego na północ od 
Paryża, o powierzchni 35 tysięcy hektarów. 
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albowiem pracowite drożdże – chcąc rozprawić się z pozostało-
ścią cukru w winie – kończą swoją pracę, a zarazem i żywot, już 
w butelce, nasycając wino produktem ubocznym fermentacji – 
dwutlenkiem węgla. 

SZAMPAŃSKA KARIERA
Tak bardzo ceniony szampan narodził się w piwnicach bene-
dyktyńskiego opactwa Hautvillers. Za jego ojca uchodzi wspo-
mniany już Pierre Pérignon (1639–1715) – benedyktyński 
mnich, który całe swoje życie spędził na zgłębianiu tajemnic 
szampana i udoskonalaniu go. Rozmyślnie stosował on bowiem 
odpowiedni dobór szczepów winogron, poprawiając jakość win 
i eliminując niektóre ich wady. Dziełem jego było także zasto-
sowanie korka z dębu, przywiązanego do butelki włóknem 
konopnym nasyconym olejem, oraz wzmocnionych butelek. 
W taki właśnie sposób mnich przyczynił się do wyeliminowania 
wybuchania butelek i samoistnego wystrzału korków. Niespełna 
sto lat później, w  wieku XVIII, szampan zaczął zdobywać 
międzynarodowe uznanie dzięki właścicielom słynnych „domów 
szampana”, którzy zapewniali mu reklamę. Należeli do nich 
Florenz-Louis Heidsieck i Claude Moët, a później, w XIX w., 
Pierre-Nicolas-Marie Perriet-Jouët i  rodzina Bollinger. Do 
spopularyzowania szampana przyczyniły się również i panie: 
Pommery, Perrier i Clicquot. Na przełomie XVIII i XIX wieku 
szampan zyskał już miano trunku uniwersalnego. Minister 
Talleyrand nazwał szampana „winem cywilizacji”, a Napoleon 

stwierdził, że szampan to trunek dla zwyciężających zasłużony, 
dla zwyciężonych – niezbędny.

JAK ZROBIĆ „BĄBELKI”
Obecnie szampan wytwarza się z  trzech odmian winogron: 
białej – Chardonnay i dwóch czerwonych – Pinot Noir i Pinot 
Meunier. Pierwszym etapem jego produkcji  jest mieszanie 
moszczu winnego pochodzącego z różnych odmian i winnic. 
W taki sposób uzyskuje się tak zwane wino bazowe, które po 
pierwszym stycznia roku następnego zostaje rozlane do butelek, 
z dodatkiem odpowiednich ilości cukru, drożdży i środków klaru-
jących. Dopiero w następnych tygodniach zachodzi w butelkach 
proces fermentacji, który nasyca wino bąbelkotwórczym gazem, 
ale nie kończy on ostatecznie procesu produkcji szampana, po 
jego zakończeniu bowiem wino leżakować musi jeszcze przynaj-
mniej rok. Szampan to trunek niezmiernie wymagający. Po zakoń-
czeniu wszystkich etapów niezbędnych do jego powstania butelki 
należy ustawić na  stelażach do góry dnem, aby drożdżowy osad 
zebrał się w ich szyjkach, które następnie zanurza się w kąpieli 
solankowej o temperaturze –18 stopni Celsjusza, zamrażającej 
osad w czopie lodowym. Kiedy kapsel z butelki zostaje usunięty, 
ciśnienie szampana wypycha czop, a powstały ubytek wina należy 
uzupełnić roztworem cukru trzcinowego i starszych win szam-
pańskich. Ta ostatnia czynność decyduje, czy wino pozostanie 
surowe, wytrawne, czy półwytrawne. Butelki leżakują jeszcze 
przynajmniej trzy miesiące, zanim trafią do sprzedaży.  
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