Sugar content
Zawartość cukru
(g/l)

Category
reference /
Symbol kategorii

0-4

I.1

4 - 12

I.2

12 - 45

I.3

0-4

II.4

4 - 45

II.5

0-4

III.6

4 - 45

III.7

0 - 15

IV.8

above / ponad 15

IV.9

White wines from dark grapes dry /
Wina biale z ciemnych gron wytrawne

0-4

V.10

White wines from dark grapes others
/ Wina biale z ciemnych gron
pozostałe

4 - 45

V.11

White wines of special technol. dry* /
Wina biale specjalne wytrawne**

0-4

VI.12

White wines of special techn. other* /
Wina biale specjalne pozostałe**

4 - 45

VI.13

Naturally sweet wines (non-fortified)
Wina naturalnie słodkie (nie wzmac.)

above / ponad 45

VII.14

Category / Kategoria
Still white wines dry
Wina spokojne białe wytrawne
Still white wines semi-dry / Wina
spokojne białe półwytrawne
Still white wines semi-sweet / Wina
spokojne białe półsłodkie
Still rosé wines dry
II.
Wina spokojne różowe wytrawne
Still rosé wines others
Wina spokojne różowe pozostałe
Still red wines dry
III.
Wina spokojne czerwone wytrawne
I.

Still red wines others
Wina spokojne czerwone pozostałe
Semi-sparkling and sparkling wines
IV. dry / Wina półmusujące i musujące
wytrawne
Semi-sparkling and sparkling wines
others / Wina półmusujące i
musujące pozostałe
V.

VI.

VII.

Liquer wines (fortified) dry / Wina
0-6
VIII.15
likierowe (wzmac.) wytrawne
Liquer wines (fortified) other / Wina
above / ponad 6
VIII.16
likierowe (wzmac.) pozostałe
* Category includes: wines aged under a film of yeasts (flor), wines obtained by
long maceration of light-skinned grape varieties, wines produced from overripe,
botrytised or partially dried grapes, etc., except sweet wines with content of
residual sugar above 45 g/l
VIII.

** Kategoria obejmuje: wina dojrzewające pod warstwą drożdży kożuchujących
(flor), wina uzyskane w wyniku długiej maceracji jasnych winogron, wina
wyrabiane z przejrzałych, botrytyzowanych lub częściowo podsuszonych
winogron, itp., z wyjątkiem win słodkich o zawartości cukru resztkowego powyżej
45 g/l

