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 4 ocene gostiln

28  ocen vin na slovenskem trgu

PREKMURJE
o – kult- no 

matriX

legendarni albumi 

genesis –  
FoXtrot (1972)

slovenski vinski mojstri 

borut blažič

veliki intervju
janko 
kodila
sven  
elverFeld
(3 ZveZdice micHelin) 



Vinski svetovalec 
BEsEDILO: TOMAŽ SRŠEN

34 VINsKI sVETOVALEC

 

Šturm – Akord 2011

25,62 € 10 - 15 °C
od začetnih, lahkotnih surovih jedi iz morja, 
skozi razne testenine do teletine izpod peke in 
hobotnice, prav tako narejene

Otmar Šturm je samorasli heroj belokranjskega 
vinarstva in to je njegovo ekstremno in vejretno 
tudi najboljše vino. Macerat dveh aromatičnih 
sort (traminec in rumeni muškat) v kombinaciji 
s kraljevino je izjemno navdušujoč. Ohranil 
je aromatiko, harmonijo, svežino in dolgost 
pookusa. Top! 

prodaja: www.evino.si 

FranCija 
Château Baron  
Pichon Longueville - 2011

165,25 € 14 - 18 °C

biftek z tartufi, tournedos Rossini,  
zreli in starani florentinci

Plemič iz najboljših bordojskih leg je logično 
navdušil. Ima vse, kar mora odlično rdeče vino 
imeti – eleganco, harmonijo, svežino in še vedno 
močne tanine. Je že za piti, ampak je vseeno 
premlad.

prodaja: www.kozelj.si
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Glede na vaše odzive je nova podoba vaše najljubše rubrike uspešna. Pravite, da ste si to že dolgo 
časa želeli, pa niste upali vprašati! Narobe – predlagajte in vprašajte takoj, ko bi imeli kakršne koli 
pomisleke ali ideje za predrugačevanje. Nova podoba vam pomaga lažje najti vino, ki bi ustrezalo 
globini vaših žepov in upam, da vas bo branje (gledanje) naše rubrike še naprej razveseljevalo. 
Tokratna degustacija je bila rahlo nenavadna. Bela vina so bila v primerjavi z rdečimi prav dekla-
sirana in morda je bil vzrok v polni luni, ki se je tisto sredo sprehajala po nebu. Nekaj očitnih napak 
smo izločili, ostala vina (v glavnem t.i. naravna) pa bomo na brbončice dali kdaj drugič, ko bo luna 
za okušanje le-teh bolj prijazna. No, upamo, da je bil to razlog, morda pa vseeno vzorci niso bili 
tisto, kar je avtor mislil. 
Oba tokratna zmagovalca, tako na beli kot na rdeči strani sta letnik 2011. Šturmov oranžno narejeni 
Akord je mojstrovina, ki je lahko vzor vsem tistim, ki želijo pridelovati naravna vina in je po sedmih 
letih staranja ravno v pravšnji formi. Konca mu še ni videti in vino bo še navduševalo. Na rdeči st-
rani pa je zmagovalno lovoriko pobral bordojec, Château Baron Pichon Longueville 2011. Po znani 
bordojski klasifikaciji iz leta 1855 je to posestvo prišlo v drugo kategorijo in je potemtakem eno 
najboljših iz levega brega reke Garonne, kjer prevladuje cabernet sauvignon. Čeprav je vino staro 
sedem let, je še premlado, da bi pokazalo svoje adute. Cena je poreklu in rastišču primerna – se 
pravi, da je za smrtnike previsoka. Ampak vino je strahotno dobro. Bordojec pač....   

  

Datum degustacije: 
torek, 25. september 2018

Trajanje degustacije: od 11.00 do 14.00
Kraj degustacije: 

koželj d.o.o., moste
Število vzorcev na degustaciji: 33
Zaradi neprimernosti izločenih: 5
Objavljenih: 28
Degustatorji:   tatjana košmerl, 

bruno Gaberšek, 
koni marChesan, 
Gorazd selič in 
tomaž sršen

Kot vse degustacije je bila tudi ta slepa – se 
pravi, da so bile steklenice zavite in šele na 
podlagi dorečene ocene smo odkrili njihovo 
identiteto.

Še malo statistike – v cenovnem  razredu od 10 – 15 € jih je največ – 9. 
Druga najbolj številčna skupina pa so vina v cenovnem razredu 15 – 20 €, kjer jih je 7. 


