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Zwycięzca

Natalia

"W zgiełku codzienności, w pogoni za kolejnym dniem, w hałasie miasta tak trudno o chwilę ciszy i
zapomnienia. A tak niewiele trzeba, aby usłyszeć cykady, ptasie trele, szum fal… z lampką
schłodzonego turnauowego Rieslinga, otuleni kocem, patrzymy na horyzont i słuchamy muzyki ciszy.
Taka oto chwila zapomnienia."

Druga nagroda Magdalena

"Kiedy jestem smutna, ale tez kiedy jest mi wesoło, kiedy jestem głodna, ale tez kiedy jestem syta.
Pije je kiedy jestem sama, ale nie wyobrażam go nie pic kiedy jestem w towarzystwie, do obiadu z
przyjaciółmi, ale i kolacji we dwoje. Poza tym go nie używam, no chyba, ze chce mi się pic ;)"

"Najchętniej z mężem wieczorami przy kolacji, aby jak najdłużej i w skupieniu delektować się smakiem
win z winnicy Turnau. Do wina dobieramy odpowiednią potrawę (lub odwrotnie), a każde wino z
Druga nagroda Aleksandra
winnicy Turnau jest wyśmienite, dopracowane i ciekawe - przy każdym kieliszku można odkrywać coś
nowego!"
Druga nagroda

Monika

"Podczas romantycznej kolacji z tym samym od 30 lat mężem :)"

Ola

"Kiedy przyjeżdżam do Krakowa z Gdyni, mamy z mężem czas dla siebie i siedzimy przy stoliku na
Mostowej. Klimat Kazimierza sprawia, że czas płynie wolniej, myśli nie są zaprzątane przez codzienne
sprawy, jest chwila na wytchnienie i relaks. A ten, jakże jest potrzebny w ostatnich miesiącach. Długie
rozmowy, ciepły wieczór i wspaniałe, wybrane specjalnie dla nas wino, to momenty, które uwielbiam
kolekcjonować w swoich wspomnieniach. I to one nadają sens wszystkiemu.."

Druga nagroda

Martyna

"Wina z Winnicy Turnau to wina na specjalne okazje dla mnie i mojej Mamy. Dwa lata temu z okazji
urodzin moich i rodziców (wszyscy świętujemy w październiku) przyjechaliśmy do winnicy na
zwiedzanie i degustacje podczas której kompletnie zakochaliśmy się w Waszym Rieslingu. Od tego
czasu większość znaczących momentów zaznaczamy zamawiając właśnie to wino - od wyrażenia
tęsknoty, celebrowanie spotkania czy tak jak teraz Dnia Matki. Wasze wino Riesling kojarzy mi się
właśnie z radością, oczekiwaniem, ciepłymi, letnimi wieczorami spędzonymi z Mamą."

Druga nagroda

Beata

"Z rodziną, znajomymi celebrując życie."

Druga nagroda

Kamil

"Spotkania z przyjaciółmi i rodziną oraz zawsze kiedy chce pokazać cuda z naszego cudnego
województwa!"

Druga nagroda

Mirosław

"Witam , piję wszelakie wina z Waszej słynnej winnicy , zwłaszcza na poprawę humoru , do obiadu a
RIESLINGA wieczorem dla nastroju,,pozdrawiam."

Druga nagroda

Oktawia

"Wino z Winnicy Turnau najchętniej pije z przyjaciółmi, podczas naszych wspólnych, pysznych kolacji.
Wino Riesling i jego orzeźwiająca nuta pomaga podkreślić smak dań. Jego samodzielna uczta jest
również bardzo miłym doświadczeniem..."

Druga nagroda

Anna

"Winno z winnicy Turnau najczęściej piję przy okazji ważnych wydarzeń w życiu, rocznic lub
uroczystości, zdarzają się również spontaniczne momenty, kiedy jest właśnie ten czas na Riesling."

Druga nagroda

