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3. sajandil elas tänase Saint-Emilioni (Bordeaux’s, Prantsusmaal) linnakese naabruses Vana-Rooma 

õpetlane ja poeet Ausonius. Ta oli päritolult põlismaise aadlitütre ja rooma ametniku poeg, 

mitmekülgse hariduse andsid talle ema ja vanaema. Elu jooksul palju rännanud ja laia silmaringiga 

inimesena oskas ta hinnata häid veine ning patrioodina kiitis alati kohalikke punaseid veine, valgetest 

veinidest hindas kõige kõrgemalt Moselle’ veine. Tema kodumõis elab maailma tippveininduses 

tänaseni. 

ÜLEVALT ALLA:  VEINIMÕISA NIMI         

      

1. Veini tüüp algupärases keeles, mida toodetakse läbikülmunud viinamarjadest Niagara poolsaarel 
Kanadas. Peamine viinamarjasort on külmataluva hübriidina sündinud 'Vidal'.   
   

2. Veinipiirkond Põhja-Portugalis, otsetõlkes "roheline vein". Valmistab kergeid õhukesi veine, mis 
sobivad ideaalselt kokku mereandidega.     

     
3. Bordeaux’ (Prantsusmaa) viinamarjasort, mis viidi Argentiinasse ja sellest tehtud punane vein on 

saanud seal kohalikuks spetsialiteediks koos küpsetatud veiselihaga.  
 

4. Kontinent, mille paljude veinipiirkondade hulka kuuluvad Hunter Valley, Central Victoria, Barossa jt. 
 

5. Vahuveini nimi Saksamaal. Prantsusmaal on šampanja ja cremant, Kataloonias cava, Itaalias 
spumante ja prosecco. 

           
6. Lõuna-Aafrika punane viinamarjasort, mis Pinot Noir ja Cinsault ristandina sündis aastal 1924. 
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Esialgu "vastikuks" tembeldatud sort hakkas koguma poolehoidu alles 90-ndate alguses, kui kohalik 
tootjate ühendus otsustas päästa selle "erilise asja".  

 
7. Riik, mis võitles välja oma ajalooliste veinide kaitseks üle-euroopalised õigused. Tokaji nime tohib 

kasutada nüüdsest vaid see piirkond, mis neid veine valmistab.     
  

8. Kampaania (Itaalia) veinipiirkonna pealinn, mis asub kuulsa vulkaani jalamil, maailma arheoloogia- ja 
antiikajahuviliste külastuskoht. Piirkonnas on endiselt kasutusel Antiik-Kreekast pärit sordid nagu 
Creco (kreeklane), Coda di Volpe (hundi saba) jt.  

 
9. Dessertvein ehk ...... vein (maitse omapära), serveeritakse alati jahutatult.   

   
10. Riik, kus valitseb viinamarjasort nimega Tempranillo, kus valmistatakse šerrisid ja cavasid. 

  
11. Saksamaa veinipiirkond, mille veiniaiad on istutatud kiltkivise pinnasega, kõrgetele ja järskudele 

jõenõlvadele. Tähtsaim viinamarjasort on Riesling, mis võrreldes teiste piirkondade veinidega on 
külluslik ja maitserohke. 

 
12. Valge viinamarjasort, mille valisid välja Burgundia mungad. Võib käärida tammevaadis ja hiljem 

seisab pikalt keldris, muutudes kreemiseks.   
     

13. Linn, mille tuntus varjutab ära kõikide California tipp-veinimajade väärt teod ja imidži - ja samas, tarbib 
rõõmsalt ära ka nende kõige kallimad veinid.        
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