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Vsebina: Salon penečih se je prijel Petkova popoldan in večer 19. februarja sta bila v prestolnici turobno 

deževna, v Veliki dvorani ljubljanskega Grand hotela Union pa je bilo povsem drugače: iskrivo, 
šumeče, degustirajoče, veselo, družabno, spoznavalsko, uživaško.
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: TUKAJ IN TAM Žanr:

Površina/Trajanje: 2.305,80 Naklada: 2.800,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Festivali, sejmi,
ocenjevanja

Salon penečih vin Foto: Katja Kodba

Salon penečih seje prijel
Petkova popoldan in večer 19. februarja sta
bila v prestolnici turobno deževna, v Veliki
dvorani ljubljanskega Grand hotela Union
pa je bilo povsem drugače: iskrivo, šumeče,

degustirajoče, veselo, družabno, spoznavalsko,

uživaško. Kako tudi ne, na oni strani

predstavitvenih miz se je razporedilo štiriintrideset

vinarjev peničarjev ali njihovih zastopnikov

s sto enajstimi vzorci penečih se vin,
večinoma pridelanih po klasični metodi in

nekaj po tankovski (charmat), z druge strani se

je nabiralo vse več penečega se željnih in radovednih

obiskovalcev. Po podatkih organizatorja
(www. radost. si) se jih je od šestnajste popoldanske

do dvaindvajsete večerne ure zvrstilo približno
šeststo, zato smemo sklepati, da se je Salon

penečih vin, letošnji je bil tretji po vrsti, prijel.

Prvi poskus pred dvema letoma v prav tako
hladnem in deževnem vremenu, čeprav maja, je
bil zaradi pičlega obiska hitro za pozabo, lanski
februarski pred valentinovim je z 82 vzorci pri¬

tegnil 450 ljubiteljev raznovrstnega iskrenja,
letošnji je naredil še korak naprej tako glede
obiska in števila vzorcev kot tudi s premiernim
ocenjevanjem pred salonom, na katerega so

peničarji brez posebnega nagovarjanja poslali
76 vzorcev. Magnet je bila gotovo tudi odločitev

Unionovih hotelirjev, da za svoje potrebe
in popestritev ponudbe odkupijo najbolje

ocenjeno vino v vsaki od treh kategorij in za
to namenijo trikrat po tisoč evrov ter hkrati
izberejo še deset drugih, večinoma tudi visoko
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Staša Cafuta Trček
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uvrščenih, za promocijsko prodajo. Po presoji
dveh sedemčlanskih komisij pod vodstvom

dr. Franca Čuša (Kmetijski inštitut Slovenije)
in enologa Bojana Kobala je najvišjo oceno

(82, 60 točke) med devetnajstimi vzorci po tankovski

metodi prejela muškatna penina P&F
Jeruzalem Ormož, med klasičnimi belimi (3 6
vzorcev) Bjana brut (87, 20 točke), med klasičnimi

rose (18 vzorcev) Gourmet rose brut
2006, Istenič (85, 40 točke), klasičnih rdečih

(trije vzorci) pa je bilo premalo za razglasitev
zmagovalca. Štiri vzorce je komisija izločile zaradi

bekserja, previsokega žvepla ali nečistega
vonja in okusa. /Jože Rozman/

Millesime
Od 30. januarja do 1. februarja je bil v francoskem

Montpellierju svetovni sejem organskih

vin Millesime. Tam se odvija že od leta

1993, organizira pa ga profesionalno združenje

Sudvinbio iz francoske regije Languedoc- Roussillon. Sejem je namenjen izključno
strokovni javnosti, predstavljajo pa se lahko le

certificirani ekološki pridelovalci, med katerimi
se jih mnogo ponaša z biodinamičnim certifikatom.

Letos se je na sejmu predstavilo več
kot 700 vinarjev iz 14 držav (Francija, Nemčija,

Argentina, Avstrija, Bolgarija, Čile, Španija,

Grčija, Madžarska, Italija, Nova Zelandija,
Portugalska, Velika Britanija, Švica in Slovenija),

velika večina iz Francije. Med njimi sta
bila že tretje leto zapored kot edina Slovenca

kleti Guerila iz Planine nad Ajdovščino in
Korenika & Moškon iz Kort v slovenski Istri.
Slovenska vina so bila tudi letos dobro sprejeta

in vzbudila so veliko zanimanja. Čutiti je,
da se zanimanje in prepoznavnost Slovenije in
slovenskih vin počasi povečuje. To nas navdaja
z optimizmom. /M. G. /

Park wine stars
Nova Gorica, restavraciji Tiffany v igralniškozabaviščnem

centru Park. Prvi februarski petek.

Furlanska megla, ki je skupaj z nizkim pritiskom

nekaj dni pljuskala tudi daleč čez mejo
v Slovenijo, se je končno razkadila in idiličen
sončen dan se je zvečer prevesil v drugi festival

Park Wine Stars. Člani slovenske kuharske

reprezentance, Janez Dolšak, Martin Ble

jec, Davor Družinec, Simon Bertoncelj, Grega
Rozman, Erik Črnigoj in Marino Furlan, so

goste razvajali s kulinaričnimi mojstrovinami.
Posebej izpostavljamo Marina z njegovo

izvirno, izjemno okusno in skladno kreacijo

z goriškim radičem. S po tremi vini se je
predstavljalo 21 vinarjev vseh štirih primorskih
vinorodnih okolišev (Vipavska dolina, Brda,
Kras, slovenska Istra). Nabor je bil pester, na

voljo smo imeli vse od starih do mednarodnih
sort, bela in rdeča, mirna in peneča se vina,

vina zadnjih in starejših letnikov. In zgolj zaradi

polemike v članku Piiiiiij! na straneh 50 in
51 omenimo odlivalnike, in to sploh ne zgolj
odprtih vrčkov, temveč odlivalnike, primerne
tudi za izpljuvanje vina. Po en tak odlivalnik
je bil na voljo na vsakega vinarja, po eden torej

na tri vina. In to, pohvalno, kljub temu da

je bil večer zastavljen sproščeno, z glasbenim
programom (Gal Gjurin, Podokničarji in Jazz
Duo). Omenimo še tole: ogromno obrazov
smo opazili prvič, mnogo jih je prišlo z druge

strani meje. Prireditev je torej uspešno presegla

občasno že kar dolgočasen vzorec, ki ga
vinarji pogosto označijo z besedami »mi med
sabo«. /M. M. /

Mundus vini, pomlad 2016
Že petnajsto mednarodno ocenjevanje Mundus

vini spring 2016 (Neustadt, od 21. do 24.

februarja 2016) je založniški hiši Meininger

Verlag, ki izdaja najpomembnejše tiskovine
o pijačah ter organizira dogodke in sejme v

prid vinu, pivu in alkoholnim pijačam, prineslo

skoraj 5000 vzorcev vin z vsega sveta, a

tokrat najmanj slovenskih do zdaj (osem), čeprav

smo v preteklosti nabrali lepo bero medalj.

Pred tremi leti so ocenjevanje razdelili na
dva dela, na pomladno in poletno, saj je število

vzorcev stalno raslo, predvsem pa so želeli
v istem letu vsem vinarjem z južne in severne

poloble omogočiti enake promocijske možnosti.

Kot kaže, bo skupno število vzorcev v tem
letu doseglo ali celo preseglo število 10. 000.
Odlična organizacija poteka ocenjevanja zagotavlja

profesionalne razmere za delo. Uporablja

se stotočkovna lestvica, sestavljena iz

opisnega in točkovnega dela. Najprej je treba

izpolniti opisni del, kar da vinom dodaten čas,

da se odprejo, šele nato se pristopi k točkovanju.

Vsak ocenjevalni list ima EANkodo (in s

tem tudi ocenjevalec), zato v primeru napake
degustator takoj dobi nov list. S tem se zagotovi
sledljivost in verodostojnost ocen. Lističi se

digitalno preslikajo, kar omogoči tudi vpogled
v kakovost dela ocenjevalcev, ki jih organizator
stalno preverja, izriše pa se tudi pajkova mreža
senzoričnih atributov, kar je za vinarje dobra

povratna informacija. Število nagrajenih vin
ne gre čez 40 odstotkov od dospelih vin. Med
156 ocenjevalci z vsega sveta jih je bilo največ
iz Nemčije (59), preostali pa se razporedijo glede

na velikost vinorodne države. 17 držav je

Millesime Foto: arhiv razstavljavcev
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goče še nestekleničena vina, vendar se morajo
steklenički v štirih mesecih po ocenjevanju

in so v primeru nagrade podvržena dodatnemu

laboratorijskemu preskušanju identičnosti.

Če povzamem: poslana gruzijska vina
postajajo bolj »sprejemljivo« oranžna (manj
ekstremna kot pri nas); Moldavija izboljšuje
mednarodno prodajljivost svojih vin; Armenija
in Rusija še vedno ohranjata svojstven slog;

balkanske države pa svoja vina vedno bolj približujejo

»mednarodnemu okusu«, kar pomeni,
da so vina bližje tistemu, česar je razgledan

mednarodni ocenjevalec vajen. Lahko bi celo

imelo le po enega degustatorja, med njimi tudi
Slovenija. Kot predsednik ene od komisij lahko

potrdim, da je bilo degustacijsko znanje in
poznavalsko vedenje članov moje komisije na
visoki ravni, zato ni bilo velikega razhajanja.
Letošnjo komisijo bi glede na poreklo vin prvič

lahko poimenoval kot »vzhodnoevropsko«,
saj smo ocenjevali predvsem vina od Rusije do
Balkana, vključno z mednarodno popolnoma
neznanimi ali le lokalnimi sortami (mtsvane,
kisi, saperavi, rkatsiteli, irsay oliver itn. kar je
za vešče ocenjevalce še posebno zanimivo. Tudi
slovenski šipon je bil na meniju. Poslati je mo¬

menil, da so mlajši ocenjevalci (pomladili so

tretjino ekipe!) manj tolerantni za posebnosti,
da jih rahla motnost ali le opalescenca sicer ne
moti, niso pa prizanesljivi do skoraj brezbarvnih

belih vin (odbijejo i ali 2 točki), manj so
tolerantni za majhno oksidacijo kot večina starejših

in bolj izkušenih degustatorjev ter začuda

bolj tolerantni za izrazitejše lesne zaznave.

Ker smo v zadnjem desetletju vsi po vrsti pod
močnim vplivom stroke iz novega sveta, ki

prisega

na čistost, natančnost in izrazitost aromatskih

zaznav, je toleranca za višje animalične
note na splošno zelo nizka. Znova se izkaže,

Park VVine Starš Foto: Marijan Močivnik
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da imajo pomembne sorte toliko identitete,
da niti tehnološko poenotenje ne more prekriti
originalnih zaznav. Pri vinih, ki so vzbudila

sum zaradi nedavnega stekleničenja, smo vedno

posegli še po drugi steklenici. Največ dve
izločeni vini dnevno povesta, da je bilo tudi
siceršnjih pomanjkljivosti malo. In sklep:
Mundus vini še naprej ohranja visoko profesionalno

raven izvedbe ocenjevanja ter uvaja dodatne

promocijske možnosti za nagrajena vina
(glejte https://www. meininger. de/en/mundus-vini).

/Dušan Brejc/

Refuscus Mundi 2016
Na festivalu Refuscus Mundi (Svet refoška) v
Izoli se je 5. februarja s svojimi vini predstavilo
43 pridelovalcev refoška iz treh držav, Slovenije,

Italije in Hrvaške. Najštevilčnejši naši iz
slovenske Istre in s Krasa, deset italijanskih in
(žal) samo dva hrvaška iz Istre. Na pokušino
sveža vina letnika 2016, roseji, penine in starejši
refoški. Zanimivo, mladi vinarji, ki so prevzeli

kleti od svojih nonotov, se lotevajo pridelave

krepkih, polnih, ekstraktnih refoškov.

Gostje so se o velikem potencialu, ki ga ima
ta najbolj zastopana rdeča sorta pri nas, lahko

prepričali tudi v treh delavnicah od skupno štirih.

Živahna kislina, ki jo ta sorta lahko doseže,

in dober letnik ter skrbno delo v vinogradu
in kleti so pogoj za veliko vino. Novinar Sašo
Dravinec je na delavnici z naslovom Refoški
iz vinogradov z razgledom na Izolo izbral zrele
refoške mladih vinarjev. Naj izpostavim tri:

Rojačev Renero 2009, STeras 2013 ter refošk
2008 Korenika & Moškon. Da refošk predstavlja

bogastvo na Primorskem, se zavedajo tudi
v največji kleti na Obali. Enolog Vinakoper
Boštjan Zidar je na delavnici predstavil paleto
stilov, kar je potrdilo potencial, ki ga ima refošk.

Enologinja v kleti Vinakras, Sanja Planinšek,

pa je predstavila nekaj več kot deset vzorcev

teranov raznih letnikov. Vsi so dokazali,
da je tudi Kras dom refoška. Najbolj je ostal v

spominu Lisjakov teran 1995 iz vinograda, ki je
bil zasajen davnega leta 1915. Vse se je dogajalo

v izolski palači Manzioli in letos prvič v stari
občinski palači. Ta je bila zaradi restavriranja
in obnove še posebej privlačna, saj so odkrite
kamnite stene pričarale lepo vzdušje. Matej

Zaro je v imenu organizatorjev ob koncu fe¬

stivala sklenil: »Ne glede na jezik govora, na

zgodbo, ki jo ima vsak vinar za sabo, na kraj,
od koder prihajamo, nas ženeta strast in

ljubezen

do zemlje, želja, da bi to strnili v steklenico

in predstavili svojemu sogovorniku. Prav
to nas je privedlo do tega, da vlagamo veliko
časa in energije za take dogodke. Festival se

lepo razvija in dosega zavidljive uspehe, glede
na potencial lanskega letnika bo prihodnje leto
zelo zanimivo. /Staša CafutaTrček/

En Primeur graševine,
posipa in istrske malvazije
Hrvaški vinarji so dva ponedeljka zaporedoma,
8. in 15. februarja, v Hotelu Esplanade ponudili

v okušanje novi letnik 2015. Dogodek En
Primeur je namenjen predvsem ljudem, ki se
profesionalno ukvarjajo z vini, tako trgovcem
in gostincem kot tudi vinoljubom, da spoznajo
tekoči letnik. Na Hrvaškem je ta tradicija

predstavitve manj poznana kot denimo v Franciji,

a se priljubljenost in obisk iz leta v leto

dvigata. Spoznavanje in promocija mladega
letnika omogoča ljudem, predvsem iz horece,

vnaprej izbrati vina, ki se pokažejo, da imajo
najboljši potencial. S takimi predstavitvami so
začeli Istrani in pridelovalci graševine, nato so

se jim pridružili še Dalmatinci s pošipi. Letos
se je dogodek razdelil na dva dneva, na vsakem

Refuscus Mundi Foto: arhiv organizatorja

po petdeset vinarjev, saj je po petih letih
prerasel

Smaragdno dvorano. Da je bil letnik 2015
dober, je že vsem znano. A kvaliteta vin se razlikuje

v niansah med posameznimi vinarji. Tla,
izbira in dodajanje selekcioniranih kvasovk ali
leteh iz samega vinograda, korigiranje kisline,
različno dolga maceracija, ležanje vina na finih
drožeh, skratka različne tehnike pridelave - vse

to se odraža na koncu v vinu. Ponujena vina,
kot že omenjeno, so bila mlada, a imajo zaradi

dobrega letnika lepo telo in zaokroženo celoto.

Čakajo še samo na pravi trenutek, ko bodo
nared za stekleničenje, saj je bila velika večina

prinesena direktno iz soda. Hrvati zadnjih
deset let aktivno delajo za dvig prepoznavnosti

in kvalitete njihove avtohtone sorte graševina

(laški rizling). Letniku primerno so bile te
zato prijetne na vonju, usta je zapolnilo bogato
telo. Dalmatinci so bili v primerjavi z drugimi

v manjšini, istrska malvazija pa v večini.
Letnik in tudi da sta poskrbela za raznovrstne
okuse istrske sorte. Morda na vonju nekoliko
sramežljiva, zato pa v okusu mineralno slana
in s prijetnimi kislinami. In koliko stane

posameznega

vinarja predstavitev v Zagrebu? Če

odštejemo vinarjev čas in vina, nič. Združenja
pri Hrvaški gospodarski zbornici poskrbijo za

stroške najema in promocije. Zagreb se zaveda,

da je pridelava vina zelo resna gospodarska panoga

na Hrvaškem. /Staša Cafuta Trček/

Bruno Zaro
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Vinarji izbirajo

Iz svojih kleti

Županovo vino za 2016
Matjaž Babič: z vinogradništvom in vinarstvom
se ukvarjam od leta 2003, ko sem začel s šestimi

hektarji, zdaj jih obdelujem deset, od tega je polovica

refoška, preostalo so večinoma bele sorte.

Načrtujem še nekaj hektarjev, v prihodnosti nameravam

narediti tudi belo penino iz malvazije
in chardonnayja. Na izboru za županovo vino
občine Koper sem sodeloval osmič in štirikrat dobil

ta laskavi naziv, kar dokazuje stalno kakovost
naše kleti. Do zdaj sem zmagoval z linijo aMorus
z letniki 2006, 2007 in 2008, ki je pridelana po
starih in biodinamičnih postopkih.
Letos sem imel v izboru dve vini:
aMorus 2009 in refošk 2013, ki

je klasika iz naše kleti. Je bolj
sodoben, saden in svež, vendar
še vedno pridelan po ekoloških
standardih. Fermentacija je bila
kontrolirana, zorjen je bil v inoks
tankih, da smo ohranili sortnost

in sadnost. Obe vini st

elegantni in na izboru sta
dobili skoraj enako oceno,
na koncu pa je bil izbran
refošk 2013. Verjetno zato,

ker je za komisijo v tistem
trenutku pokazal več sortnosti

in uglajenosti, za

občino, ki ga bo odkupila,
pa bo zagotovo vsestransko

uporabnejši. Priporočam
ga k rdečemu mesu na žaru
z zeliščnimi omakami ali
brusnicami.

Prodajno mesto:
v kleti: Triban 7, Koper
Cena: 9. 17 EUR

mMonteMoro
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Montemoro, refošk 2013 Bjana, Brut NV
Goriška brda, www. bjana. si

foto: Marijan Močivnik

Prva med klasičnimi belimi Prva med klasičnimi rose

Slovenska Istra, www. montemoro. eu

foto: Dare Čekeliš

Istenič, Gourmet rose brut 2006
Bizeljsko, www. istenic. si

foto: Marijan Močivnik

Miran Sirk: Vsaj 80 odstotkov te penine je letnik
2012, preostalo sta 2011 in 2009. S starejšimi letniki

kombiniramo zato, da obdržimo hišni slog,
tudi z različnimi razmerji med chardonnayjem
in rebulo, ki sta osnova za to penino. Letniki so

zadnje čase različni, od sušnih do zelo deževnih.
V toplih povečamo delež rebule, v deževnih delež

chardonnayja. Od 2014 naprej bomo dodajali
manjši delež modrega pinota. Tudi to spremembo

uvajamo zaradi dviga kakovosti. Ta penina
je 33 mesecev odležala na kvasovkah. Ima sedem

gramov sladkorja. Grozdje smo ročno potrgali na
začetku avgusta in stisnili celega. Vsako leto uvajamo

v predelavo manjše spremembe, ki so se v

poskusih izkazale za primerne.
Na trg je penina prišla sredi decembra,

predvidevam, da bo v

prodaji do konca leta. Do prireditve

Salon penečih sem bil sprva

skeptičen, ker je v Sloveniji že

ogromno takih dogodkov. Zdaj
ko vidim, kako se vse skupaj
razvija, jo podpiram. Tudi ocenjevanje

se mi zdi dobra ideja,
saj zmagovalcem odpira vrata
do novih kupcev, ki so sicer
težko dosegljivi. S penino
Brut NV sem zelo zadovoljen,

zato jo bom dal tudi
na mednarodna tekmovanja,

kot je Decanter.

Upam, da bodo mednarodni

ocenjevalci tako
kot prejšnja leta prepoznali

njeno kakovost.

Prodajno mesto:
www. merit. si

Cena: 16, 64 EUR

Miha Istenič: Je le iz modrega pinota letnika
2006. Je prav posebna penina, saj smo jo delali na

najbolj klasični način, kot to počnejo v Šampanji.
Vino je bilo na kvasovkah osem let, iz steklenice

smo jih odstranili oziroma smo penino
degoržirali lani decembra. Verjetno se sprašujete,
zakaj. Da poteče avtoliza kvasovk, to je proces,
med katerim kvasovke vinu prepuščajo najboljše,

kar so med svojo aktivnostjo vinu vzele in

predelale. Za ta proces je potrebnih osem dolgih
let. Dlje časa ko penina zori na kvasovkah, boljša

je. Vino za naše penine je bolj kiselkasto, tako
kot je to standard po svetu, zato potrebujejo več
časa, da dozorijo. Je pa res, če bi
to penino lahko prej prodali, bi
to verjetno storili. Ker nismo želeli

prodajati pod ceno, smo raje
dali penini čas, da dozori in še

poveča svojo vrednost. To je naš

prispevek k blaznosti slovenskega
vinarstva. Ta rose penina je za

zahtevnejše trge in veseli smo,

da je februarski Salon penečih
v Ljubljani prepoznal njeno
kakovost ter jo uvrstil na

prvo mesto.

Ker je zelo strukturna, lahko

spremlja celoten obed,
zlasti če imamo na mizi
morske jedi, pripravljene
na bolj mediteranski način.

Ne boste se ji mogli
upreti niti za aperitiv.

Prodajno mesto:
v kleti: Stara vas, Bizeljsko,
in

Istenič, d. o. o„ Celovška
72, Ljubljana
Cena: 15, 00 EUR
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Iz svojih kleti

POROČILO

VINO
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Tokrat vinarji predstavljajo najboljša vina z ocenjevanja za županovo vino

občine Koper za leto 2016 in z letošnjega Salona penečih vin v Ljubljani

foto: Marijan Močivnik

Srebrni odličji
Tamara Glavina: Istrska malvazija je edina bela sorta pri nas. Zdravo grozdje
smo 24 ur macerirali pri 10

°C in samotok pretočili v nerjavne cisterne,

kjer je potekala fermentacija pri nizkih temperaturah. Na polovici smo pet
odstotkov vina pretočili v nove francoske sodčke barik, kjer je vino povrelo
do konca in odležalo devet mesecev na finih drožeh. Z rednim dvigovanjem
usedline smo pridobili polnejši okus, lesen sodček je vinu povečal kompleksnost.

Nato smo vsebino sodčkov in cistern združili v optimalnem razmerju.

V ustih je zaokrožena, srednjega telesa, sveža, sadna in hrustljava. V pookusu

ostaja okus po mandarinah, melonah, grenivki in limoni s kančkom
karamela, je izjemno mineralna.

Refošk je najbolj zastopana sorta v kleti. Tale spada v svežo linijo. Zrelo

grozdje smo ročno potrgali, po mehaničnem odstranjevanju pecljevine še

ročno prebrali in odstranili
vse zelene dele. Fermentacija

v potopnem inoks
rototanku pri kontrolirani

temperaturi, maceracija
tri do štiri dni, po končani

fermentaciji biološki
razkis, vino je zorilo v

inoks posodah. Je sveže

in elegantno, srednjega
telesa, tanini so prisotni,

vendar zaokroženi.
V ustih zaznamo malino

in pikantnost
črnega popra s pridihom

kardamoma.

Prodajno mesto:
v kleti: Šmarje 10,

Šmarje pri Kopru
Cena: 9. 76 EUR

za malvazijo in

refošk

SiilltOliuisSahtomas
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Jeruzalem Ormož, Muškatna penina NV, Penina rose NV

Štajerska Slovenija, www. jeruzalemormoz. com

foto: Marijan Močivnik

Santomas, malvazija 2014 in refošk 2014
Slovenska Istra, www. santomas. si

Prva in druga med charmat
Mitja Herga: V vinski kleti P&F Jeruzalem s predanostjo, ljubeznijo in
predvsem veliko znanja že vrsto let ustvarjamo penine. Danes jih lahko

ponudimo

sedem, od tega pet v priljubljeni liniji Jeruzalem Ormož. Vse so

pridelane po charmat oz. tankovski metodi, odlikuje jih živahnost mehurčkov,

svežina, lahkotnost in sadnost. Dve penini, eno po klasični in eno po
charmat metodi, lahko najdete v liniji Gomila, ki je namenjena gostinstvu.
Muškatna penina Jeruzalem Ormož že vrsto let spada med najbolj priljubljene

penine pri Slovencih, zadovoljen poudarja direktor in glavni enolog
kleti P&F Jeruzalem. Svojo izjemno kakovost je dokazala tudi na letošnjem
3. Salonu penečih vin, kjer je v kategoriji po charmat metodi zasedla prvo
mesto. Takoj za njo, na drugo mesto se je zavihtela rose penina, ki je zdaj
uvrščena v promocijsko prodajo GH Union po načelu najboljšega razmerja
med strokovno oceno komisije in prodajno ceno. Obe letošnji zmagovalki
sta primerni za uživanje bodisi

kot aperitiv bodisi ob
lahkih jedeh, muškatno
pa si lahko privoščite celo
namesto sladice.

Prodajna mesta:
P&F Jeruzalem vinoteka.
Kolodvorska cesta 1 1

Ormož

trgovine in gostinski
lokali po Sloveniji
Cena v vinoteki P&F
Jeruzalem: 8, 60
EUR Muškatna
penina, 6, 90 EUR
Penina rose

IERJJZALEM ORMOŽ

foto vina: Studio Ajd (www. bottleshooters. eu)
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Zlata radgonska penina, zelo suha, 2012 DveriPax, DP Brut Rose 2012
Štajerska Slovenija, www. radgonskegorice. si Štajerska Slovenija, www. dveripax. com

foto: Marijan Močivriik

Druga med klasičnimi belimi
Klavdija Topolovec Špur: To je naša zelo prodajana

Zlata radgonska penina, dostopna v skoraj
vseh prodajalnah po Sloveniji, in tudi v gostinstvu.

Čeprav je namenjena široki prodaji, smo do

nje zelo zahtevni in natančni, saj ves čas ohranjamo

njeno kakovost na enaki ravni, zato zmore zadovoljiti

tudi zahtevnejše okuse. To navsezadnje
dokazuje visoka uvrstitev na ocenjevanju Salona

penečih letos v Ljubljani. Z obema linijama, tako
z Zlato kot tudi s Srebrno radgonsko penino, smo
ustvarili priznani blagovni znamki, po katerih

potrošniki

z zaupanjem posegajo. Ima devet gramov
na liter sladkorja, torej spada v kategorijo brut penin.

Pridelana je iz chardonnayja
letnika 2012 in je 36 mesecev zorila

na kvasovkah. To pomeni,
da smo imeli tri leta steklenice v
kleti pod kontroliranimi pogoji
in dali penini čas, da je dozorila.
Šele potem smo vino dali na trg,
v seriji je dvajset tisoč steklenic.

Odlikuje jo nežna aroma suhih
sadežev, cvetica in okus ji dajeta

široko harmonijo svežine,

ki traja, sproščanje mehurčkov

v ustih je prijetno.
Odlično se počuti v družbi
mesnih jedi, kot sta teletina

in biftek, svojo žlahtnost

pa enako izrazi tudi
ob dobri ribi.

Prodajno mesto:
v kleti: Dom penine.

Gornja Radgona
Cena: 12, 90 EUR zlata

radgonska penini

foto: Marijan Močivnik

Druga med klasičnimi rose
Danilo Flakus: Osnovno vino je samo iz modrega

pinota in iz letnika, ki je bil zelo topel. Zato
smo morali pohiteti s trgatvijo, tako da je bila
zgodnejša kot običajno. Pravzaprav je bil to zelo
dober letnik za modri pinot. Grozdje smo potrgali

ročno in naredili penino po klasični metodi,
kar pomeni, da je drugo vrenje potekalo v vsaki
steklenici posebej, ne v velikem tanku. Trideset
mesecev je potem penina zorela na kvasovkah, pri
degoržiranju smo z dopolnjenim vinom dodali

nekaj sladkorja, ima ga 9, 7 g/l, torej je brut. Barva

je čudovita, z nežnim čebulnim odtenkom. Mehurčki

so drobni, penjenje traja več minut, tvorijo
se številne fine verižice, ki se vztrajno vzpenjajo
proti vrhu kozarca. Vonj je

nežen, dišeče note svežih rdečih JUUljL
sadežev se diskretno prepletajo ;i

S

z zorilnimi in kvasnimi notami.
Penina je polnejšega telesa

in intenzivnega okusa, zato jo
lahko postrežemo tudi h kaki

glavni jedi, zelo dobro pa se

bo obnesla kot aperitiv. Njena
zmožnost zorjenja je velika, Q

mirne duše lahko rečem, da
bo v odlični formi vse tja do
leta 2020. Ob vseh drugih
vinih iz kleti DveriPax,
tudi najvišjih predikatih,
so naše penine za dopolnitev

in popestritev
ponudbe.

x
<c

Prodajno mesto:
DveriPax, d. o. o.

Polički Vrh Uarenina
Vinski bar DveriPax,
Ulica Vita Kraigherja 3,

Maribor
Cena: 12, 00 EUR

f

Rakar, Refoškgrand cru 2013
Slovenska Istra, www. vinarakar. si

foto: Dare Čekeliš

Srebrno odličje
Boštjan Rakar: V naši kleti smo si vedno želeli pridelati

velika vina, to nam zadnje čase tudi uspeva.
Marsikaj smo izboljšali, uvedli potrebno tehnologijo
in spremenili način dela. Zato ima naš refošk intenzivno

temno, skoraj črno barvo, naziv grand cru

pa nosi zaradi najboljše lege, kjer uspeva. Grozdje je
bilo zdravo, obremenitve majhne, nekaj smo ga še

odbrali. Maceracija je bila osemdnevna, potem leto
dni v velikih lesenih tinih, nato zorjenje v sodčkih
barik in stekleničenje brez filtracije. Vsebnost skupnega

žvepla je pod 60 mg/l. Načelo naše kleti je
pristnost in odražati se mora v vinih. Dodati moram,

da smo tudi ekološko ozaveščeni, saj uvajamo
biodinamični pristop. Vse to

prizadevanje

zagotovo pripomore k
višji kakovosti vina. Torej zdravo
vino, ki v zmernih količinah ne
more škoditi zdravju. Sam želim
delati vina, ki izstopajo, avtorska.
Taka je sicer težje prodajati širšemu

krogu kupcev, vendar sem

prepričan, da je to edina prava
pot za našo kmetijo.
Ker je naš refošk zelo strukturno

vino, ga lahko postrežemo

tudi k zahtevnejšim

jedem: rdečemu mesu,

divjačini in še kam, naj
bodo pripravljene na različne

načine in z različnimi
omakami, od zeliščnih do

bolj mastnih, saj refošk izvrstno

osveži usta.

Prodajno mesto:
v kleti: Trebeše 5, Gračišče
Cena: 10, 00 EUR
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