
Winnica Chodorowa / est 2010  

 

Winnica Chodorowa to miejsce niezwykłe.   

Położona w sercu Ziemi Sądeckiej, pośród wzniesień Pogórza Rożnowskiego, na Szlaku Architektury Drewnianej. 

Winnica powraca do staropolskiej tradycji winiarskiej, tworząc wina najwyższej jakości i wyjątkowej świeżości. 

Wina powstają ze szczepów Rondo, Regent, Jutrzenka, Solaris, Hibernal, Johanniter, Bianca, Muscat, Seyval Blanc, 

a wszystkie grona zbierane są ręcznie.  

Winobranie trwa od pierwszych dni września po późny październik, kiedy to grona osiągają swoją pełną dojrzałość 

i wyjątkową słodycz. 

Winnica Chodorowa położona jest na wysokości 300 - 370 m n.p.m. na południowym stoku o nachyleniu około 17%, 

dzięki temu winorośle mają dostęp do promieni słonecznych maksymalnie długo.  

Obecna powierzchnia winnicy to około 1,4 ha, na której rośnie 6000 krzewów winorośli. 

Docelowo winnica będzie zajmować obszar 3,5 ha. 

Dzięki pasji do wina i dbaniu o każdy szczegół podczas jego produkcji, gwarantujemy, że w każdej butelce odnajdą 

Państwo wino najwyższej jakości.  

 

 

  

 

Hibernal 2014 - białe wytrawne 

 

Wyjątkowo aromatyczna odmiana hibernal o korzennym smaku hodowana jest tylko 

 w najcieplejszych regionach kraju. Grona o jasnozielonej barwie zbierane są w 

 pierwszych tygodniach października, dzięki czemu wino otrzymuje wyjątkową słodkość. 

 Hibernal to wino o wyjątkowym kwiatowym i owocowym aromacie, 

 w którym odnaleźć można zielone jabłko, cytrynę i limonkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,00 pln 

 



Chodorowa Winery / est 2010  

 

Chodorowa Winery is unique. 

Located in the heart of the Nowy Sacz region in Poland, Chodorowa Winery is set amongst the rolling hills of the 

Roznowski highland, on the Wooden Architecture Trail.  The winery honours ancient Polish wine-making tradition, 

creating distinctively fresh wines of the highest quality. 

Chodorowa Winery takes great care to produce its high quality wines. Wines are created from varietals including 

Rondo, Regent, Jutrzenka, Solaris, Hibernal, Johanniter, Bianca, Muscat and Seyval Blanc, with grapes harvested by 

hand. Harvesting takes place from the beginning of September until late October, when grapes are fully ripe and 

have developed a unique sweetness. 

Chodorowa Winery is located 300-370 metres above sea level on a southern hillside at an incline of approximately 

17%, this ensures that the grape vines have maximum exposure to sunlight. The current size of the winery is 

approximately 1.4 hectares, housing 6000 grapevines. Eventually, the winery will expand to 3.5 hectares. 

Thanks to Chodorowa Winery’s passion for wine and attention to the smallest detail during production, every 

bottle is guaranteed to contain wine of the highest quality.  

 

 

 

 

 

Hibernal 2014 – white dry 

 

The uniquely aromatic, spicy Hibernal varietal is grown only in the warmest regions of Poland. 

Pale green grapes are harvested in the first weeks of October, ensuring that the resultant 

wine has a distinct sweetness. Hibernal has a unique floral and fruity aroma with notes of 

apple, lemon and lime. 

 

74,00 pln 

 


