
Od jak dawna pracujesz w środowisku winiarskim i jaka była Twoja pierwsza praca?
Moja pierwsza praca to restauracja Steirereck am Pogusch, siostrzany koncept restauracji znanej
szerszej publiczności z listy The World's 50 Best Restaurants – Steirereck w Stadtparku w Austrii.
Zacząłem tam pracować tuż po zakończeniu szkoły w 2004 r.

Kiedy na poważnie zacząłeś interesować się winem?
W 2003 r., miałem 18 lat, kiedy spróbowałem 50-letniego Rieslinga. To wydarzenie totalnie zmieniło
sposób w jaki postrzegam dzisiaj starzone wina.

Kto w świecie wina jest Twoim idolem i dlaczego?
Największe, jeżeli nie powiedzieć wstrząsające, wrażenie zrobiło na mnie seminarium degustacyjne
z Paulem Drapperem z Ridge Vineyards. Pamiętam, że była to pierwsza degustacja komentowana,
w jakiej wziąłem udział w Wielkiej Brytanii, i Paul zachwycił mnie swoją pokorą, skromnością, opa-
nowaniem i gigantyczną wiedzą.

Jakie przeżycie związane z winem i gastronomią najbardziej zapadło Ci w pamięć?
Taylor Fladgate Scion 1855 Vintage Tawny Port w połączeniu z kantońskim deserem, którego po raz
pierwszy spróbowałem w Hongkongu. Pamiętam, że były to smażone w głębokim tłuszczu sezamo-
we kulki z miękką i lekko ciągnącą się formą, a jednocześnie chrupiącą teksturą.

Gdybyś mógł spróbować dowolnego wina, co byś wybrał i z kim byś je wypił?
Jednym z moich ulubionych win jest Pinot Noir z Cristom położonego w amerykańskim stanie
Oregon. Wszystkie z występujących tam pojedynczych parceli idealnie oddają charakter kapryśnego
i eleganckiego szczepu, jakim jest Pinot Noir. Chciałbym wypić to wino z moim dziadkiem. Nieste-
ty, nie będzie to już możliwe, gdyż odszedł, zanim odkryłem swoją miłość do wina.

Czym charakteryzuje się dobry sommelier?
To osoba, która potrafi słuchać swoich gości. Dobry sommelier powinien mieć świadomość, że go-
ście powiedzą ci wszystko. Werbalnie albo jeszcze częściej niewerbalnie.

Ulubione połączenie jedzenia i wina?
Uwielbiam Pinot Noir z Burgundii i z Oregonu z piersią kaczki i selerem gotowanym w wermucie.

Ulubione aspekty Twojej pracy?
Dosłownie wszystko.

Jakie cele realizujesz jako sommelier?
Moim największym celem jest zdanie egzaminu oraz zdobycie tytułu Master Sommeliera.

Co najmniej lubisz w swojej pracy?
Nic nie przychodzi mi do głowy.
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BIO

Imię i nazwisko:
Stefan Neumann

Stanowisko: head sommelier w Dinner
by Heston Blumenthal w hotelu Mandarin
Oriental, Hyde Park, London

Data urodzenia:
17 października 1984 r., Wiedeń

Osiągnięcia: doświadczenie zdobywał
w takich restauracjach jak słynna The Fat
Duck w Bray, Le Manoir aux
Quat’Saisons w Oxfordzie, hotel Obauer
w Salzburgu czy Steirereck w Wiedniu.
Wygrał zawody Sud de France w 2011 r.
Finalista UK Sommelier of the Year
w 2013 i 2014. Od 2015 r. ambasador
marki Krug. Neumann aktualnie jest
kandydatem do tytułu Master
Sommeliera.

Stefan
Neumann
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FO OD & WI NE PA IRING STE FA NA NEUM A NNA

Da nie: „Me at fru it”, czy li kul to we da nie z re stau ra cji Din ner by He ston Blu men thal. To nic in ne go jak par fa it z wą tró bek kur cza ka
po kry te że lem z man da ryn ki. Ser wo wa ne z krom ką wiej skie go chle ba. Kształt da nia do złu dze nia przy po mi na ten owoc.

Wi no: Kie li szek Ca stel nau du Su du iraut z Sau ter nes z 2008 r. Cięż kość wi na bę dzie kom ple men tar na do wa gi da nia i do da
ca ło ści har mo nii. Sau ter nes po strze ga ny czę sto ja ko wi no zbyt słod kie uzu peł ni w tym przy pad ku da nie o owo co wą kwa so -
wość, któ ra prze ła mie i oży wi bo ga tą struk tu rę par fa it.


