W polskich barach
króluj‡ wódka,
piwo i mojito
ALKOHOL
Najlepiej sprzedaj‡c‡ siÊ
whisky w czo˘owych barach
˙wiata jest amerykaÒski
Maker's Mark. Polacy,
cho„ kupuj‡ coraz wiÊcej
szkockiej, nadal wybieraj‡
chÊtniej np. czyst‡
z col‡ lub soldem.
Zestawienie najlepiej sprzedaj‡cych siÊ marek whisky
w barach na ˙wiecie przygotowa˘ magazyn „Drinks International". Zrobi˘ je w oparciu
o dane ze 100 spo˙ród 250
lokali, które dosta˘y najwiÊcej g˘osów w konkursie na
najlepszy bar 2013 r. (wygra˘
Artesian w londyÒskim hotelu Langham).
ZwyciÊski Maker's Mark
jest burbonem produkowanym w Loretto w stanie
Kentucky. Wraz z mark‡ Jim
Beam nale˝y do firmy Beam
Inc. Za 16 mld dolarów kupi˘
j‡ ostatnio japoÒski koncern
Suntory Holdings.
Tu˝ za Maker's Mark
znalaz˘ siÊ Jack DaniePs,
whiskey nale˝‡ca do firmy
Brown-Forman. Trzecie
miejsce zdoby˘ burbon Four
Roses. Od 2002 r. jego w˘a˙cicielem jest japoÒski Kirin
Brewery.
Do pierwszej dziesi‡tki
zestawienia trafi˘y tylko
marki ze Stanów Zjednoczonych i japoÒska Hakushu. Jego autorzy t˘umacz‡,
˝e ma to zwi‡zek z tradycj‡
serwowania w barach koktajli w oparciu o amerykaÒsk‡ whiskey i burbona.
Oddzielny ranking powsta˘ dla szkockich serwowanych w barach. NajczÊ˙ciej sprzedawan‡ tam
mark‡ jest Johnnie Walker
nale˝‡cy do koncernu Diageo. Kolejne miejsca zajmuj‡
Chivas Regal, którego w˘a˙cicielem jest Pernod Ricard
(nale˝y do niego tak˝e nasza
Wyborowa) oraz Monkey
Shoulder
produkowany
przez William Grant&Sons.
Whisky jest dzi˙ drugim
po wódce najczÊ˙ciej kupowanym napojem spirytusowym w Polsce. W ubieg˘ym
roku po raz pierwszy w historii warto˙„ detalicznego
rynku tego alkoholu przekroczy˘a 1 mld z˘. Firma badawcza Nielsen podaje, ˝e
od paÍdziernika 2012 r. do

wrze˙nia 2013 r. wydali˙my
na ni‡ niemal 1,01 mld z˘,
o 14,8 proc. wiÊcej ni˝ rok
wcze˙niej. Jeszcze trzy lata
temu rynek whisky by˘ wart
ok. 700 mln z˘. Najpopularniejszymi markami s‡ u nas
Johnnie Walker oraz Ballantines Finest nale˝‡cy do
Pernod Ricard.
- Wojna cenowa miÊdzy
najwiÊkszymi
graczami
sprawi˘a, ˝e whisky kosztuje
dzi˙ tyle co dobrej jako˙ci
wódka, co jest niespotykane
na skalÊ ˙wiatow‡ - mówi
"Rz" Ryszard Berent, prezes
Stowarzyszenia Polskich
Barmanów.
Ale rosn‡ca popularno˙„
whisky to nie tylko efekt
wiÊkszej przystÊpno˙ci cenowej. - Whisky to trunek
dla dojrza˘ego konsumenta.
Przyczyn wzrostu zainteresowania ni‡ w Polsce mo˝na
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szuka„ w zmianie stylu ˝ycia,
wzro˙cie zamo˝no˙ci Polaków, a tak˝e zwiÊkszonej
dostÊpno˙ci whisky na rynku - wyja˙nia Charles Maclean, krytyk whisky, który
odwiedzi˘ ostatnio nasz kraj
na zaproszenie firmy Stilnovisti specjalizuj‡cej siÊ w inwestycjach alternatywnych.
Whisky zamawiamy jednak coraz czÊ˙ciej tak˝e
w barach, gdzie nadal króluj‡ jednak piwo i wódka.
Czyst‡ najchÊtniej mieszamy z col‡ lub sokiem pomaraÒczowym. - Popularno˙„
tych drinków wi‡˝e siÊ
z przystÊpn‡ cen‡ - mówi
Ryszard Berent.
Hitem ostatnich lat,
szczególnie w du˝ych miastach, jest tak˝e mojito,
czyli drink na bazie bia˘ego
rumu.

—Beata Drewnowska

