INFO
od 95 do 100 točk

- izjemno vino

od 90 do 94 točk

- odlično vino

od 80 do 89 točk

- zelo dobro vino

popijte v enem letu

lahko popijete zdaj
ali hranite do treh let
hranite vsaj tri
od 70 do 79 točk - dobro vino
leta ali več
od 60 do 69 točk - korektno vino
priporočena temperatura
ocen pod 60 točkami ne objavljamo
serviranja vina
▶ Več informacij, pravila ocenjevanja, točkovanje in kategorije vin so podrobno opisani na naši spletni strani: www.finance.si/vino
▶ Distributer vseh ocenjenih vin je podjetje Koželj, d. o. o., ki je tudi uvoznik;
razen če ni drugače označeno. Objavljene cene vin veljajo samo pri nakupu pri
podjetju Koželj, d. o. o., oziroma označenih uvoznikih.
Rubrika ni plačana.

Koæelj d.o.o., Moste 54, 1218 Komenda
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LEGENDA:

TOČKOVANJE:

pravi nakupi v
vinoteki DVOR ter www.kozelj.si
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[ VINSKI SVETOVALEC ]

Zgodba o Gastonu in Marjanu
RDEČE VINO TEDNA
▶ Vino je granatno rdeče barve. Ima čiste in močne sadne
vonjave (zrele robide, ringlo, brusnice, borovnice … in še malo
belega popra). V ustih je lepo, skladno in harmonično. Tanini so
se osladili in pookus je sadno mogočen. Ker vino pride na trg
po sedmih letih zorenja, ga morate za optimalen užitek odpreti
vsaj nekaj ur prej!
▶ Kulinarika: biftek z jurčki, jelenov hrbet z brusnicami, merjaščev zrezek v lovski omaki, srnin golaž, brodet na rdeče, chili
con carne
www.mabat-int.si
15–19 ºC

Libanon Chateau Musar – 2001
Ocena 91 točk; cena 30 €
▶ Tam, kjer se zdaj razprostira Libanon, je bila pred šest tisoč leti država drznih morjeplovcev Feničanov.In to je bila prva vinska dežela zunaj zdajšnje Gruzije, ki je zibelka
vin. Leta 1930 je Francoz Gaston Hochar kupil graščino iz 17. stoletja, kjer je zdaj
dom znamenitih vin, ki so v svetovnem vrhu. V dolini Bekaa, kjer ponavadi po zraku
letijo palestinsko-sirsko-izraelske rakete, so na nadmorski višini tisoč metrov njihovi
vinogradi

BELO VINO TEDNA

Simčič – sauvignon selekcija 2007

zaznav, ki nakazujejo veliko eleganco. V ustih prikaže lepo
svežino, elegantno telo in les, ki je lepo vpet v okus. To
fino vino ima dolg pookus.
▶ Kulinarika: riba v pečici s krompirjem, bakalar, gratinirane kapesante, odojek na žaru, pikantni škampi, pečeni v olju
▶ www.kozelj.si

Ocena 91 točk; cena 18,50 €
▶ Marjan Simčič prideluje verjetno najboljše sauvignone v Brdih.

Gre za dokaj netipično sortnost, ki različnost uporabi za svojo prednost.
▶ Vino je zlato rumene barve in ima precej pikanten vonj (beli poper).
Zelena paprika v kombinaciji z nežnim dimom sestavlja večino nosnih

Ocena 89 točk; cena 45 €
▶ Don Melchor je najvišje uvrščena blagovna znamka čilskega vinskega konglomerata Concha y Toro. Težava pri letniku
2006 ni, da bi bil slab, ampak sta bila prejšnja (2004 in
2005) toliko boljša, da sta pri svetovnih strokovnjakih brez
težav pobrala ocene, višje od 95 točk.
▶ Vino je globoko rubinasto rdeče barve. Ima čiste vonjave
po črnem ribezu, slivah, črnem in belem popru, dimu in
karameli. V ustih je že usklajeno, tanini so se že osladili, svežine sicer malo manjka, ampak to nadomesti mineralnost.
Pookus je saden in dolg.
▶ Kulinarika: pečen divjačinski file s črno čokolado, razni
bifteki na žaru, florentinec, jagnje na ražnju
▶ www.pernod-ricard-slovenia.com
14–19 ºC

Klabjan –

malvazija 2005
Ocena 73 točk; cena 21,15 €
▶ Družina Klabjan iz Dekanov se že dol-

Protnerjeva hiša Joannes –

Non Plus Ultra
modri pinot 2009

Erzetič – damski rose

Goriška brda –

Ocena 82 točk; cena 9,60 €

rebula Quercus 2008

▶ Aleksij Erzetič iz Višnjevika že ve,
zakaj je to vino poimenoval damski rose.
Navsezadnje je to tudi eden najbolj priljubljenih rosejev pri nas.
▶ Vino je rožnato oranžne barve, z izrazitim in čistim sadnim vonjem (maline,
jagode in ringlo). Usta so srečna, saj je
vino lahkotno in pitno. Malce ostanka
nepovretega sladkorja ga sicer uvrsti v
polsuho kategorijo, vendar je celotna
podoba zelo simpatična.
▶ Kulinarika: škampi americaine, surovi
škampovi repki, jurčki na žaru, rižota
z jurčki, sadna solata brez sladkorja in
smetane
▶ www.kozelj.si

Ocena 84 točk; cena 4,79 €
▶ Zaradi močnih avtorskih del pri rebuli večina briških vinogradnikov pozablja na prijetno lahkotnost in svežino te avtohtone sorte. V zadružni kleti pa te atribute lepo negujejo.
▶ Čiste sortne vonjave (citrusi, hruška, kutina) navdušijo nos.
V ustih je to tipičen primerek mlade, sveže in nekomplicirane
rebule, ki kliče po novem kozarcu.
▶ Kulinarika: pečena zelenjava, telečja pečenka, pečen piščanec, bela riba na žaru
▶ www.kozelj.si

Italija Valiano –

Ocena 70 točk; cena 6 €

Poggio Teo Chianti
Classico 2004

▶ Danilo Mavrič se je odločil, da svoj

Ocena 87 točk; cena 12,30 €

sauvignon 2008

ga leta trudi na področju enogastronimije slovenske Istre. In ker so pravi Istrani,
pridelujejo tudi malvazijo.
▶ Vino ima globoko jantarno barvo. Vonj
je precej drugačen in obljublja drugačno
vino. Prevladuje karamela ob spremstvu
naribanih jabolk in belega popra. V ustih
je vino mogočno, mineralno in pikantno.
Svežine kljub vsemu ni niti je ne more
biti. Pookus je dolg.
▶ Kulinarika: bakalar, zaseka na ajdovem kruhu, suhe prekajene mesnine,
kmečka pojedina
▶ www.vks.si
10–14 ºC

Ocena 70 točk; cena 6,60 €

ZDA Beringer –

Italija Kante – vitovska

Zinfandel Old Wine
2005

2003 riserva (1 liter)

Tawny 40 years old port

Ocena 79 točk; cena 34,50 €

Ocena 92 točk; cena 143 €

Ocena 82 točk; cena 14,50 €

▶ Edi Kante iz vasice Praprot (Prepotto)

▶ Povprečna starost vin v tej mešanici letnikov je 40 let in

▶ Berenger je ena vodilnih kalifornijskih
vinskih kleti, ki prideluje tudi tipično sorto Kalifornije zinfandel.
▶ Intenzivna sadnost (brusnice, robide,
borovnice) z dodatkom karamele in kakava navduši na nosu. Usta lepo osvežijo,
mineralnost je lepo razporejena, vino je
sočno in dolgo.
▶ Kulinarika: jagnje na žaru, špageti
bolognese, karbonara, kozliček v pečici,
svinjska rebrca na žaru
▶ www.mabat-int.si
14–17 ºC

▶ Boštjan Protner, glavni akter Protnerjeve hiše Joannes, se je letos odločil, da bo
naredil kar tri mlada vina.
▶ Vino ima svetlo rubinasto barvo in močan reduktiven vonj. V ustih prevladujeta
sveža sadnost in mineralnost. Pookus
je dolg.
▶ Kulinarika: Martinova pojedina, krvavice s kislo repo in matevžem, jagnje v
pečici
▶ www.provin.si
12–14 ºC

na italijanskem delu Krasa je eden najvidnejših vinarjev celotne regije. Bil je eden
prvih, ki mu je uspelo z malce pozabljeno,
a zdaj vse bolj priljubljeno sorto vitovska.
▶ Vino je slamnato rumene barve. V
začetku diskretni sadni vonji čez čas
prevzamejo nos: kutine, grenivke, pomarančne lupine. V ustih je vino zelo čisto
zaradi velike mineralnosti, ima lepo telo
in rahlo grenak pookus.
▶ Kulinarika: pečen jagenjček v pečici,
jedi s koromačem, pečena zelenjava,
teletina izpod peke
▶ www.vinart.si
12–14 ºC

tokaj poimenuje za zeleni sauvignon, in
ne sauvignonase, kot je to naredila večina
briških vinogradnikov.
▶ Vino je slamnato rumene barve. Na
vonju prevladuje vanilja z elementi prezrelih agrumov (pozno obiranje grozdja).
V ustih deluje dokaj sveže in kompleksno,
je mineralno in okroglo.
▶ Kulinarika: ribe v pečici s krompirjem,
široki rezanci z bučkami v smetanovi
omaki, pečene sardele, ocvrti kalamari
▶ www.evino.si
10–12 ºC

Piró –

chardonnay 2008
Ocena 86 točk; cena 8,45 €
▶ Jakončič je v Brdih pogost priimek, zato so se vinogradniki Jakončiči iz Višnjevika odločili za uporabo imena Piró.
▶ Vino je slamnato rumene barve. Čiste
sadne vonjave navdušijo. Vino je mogočno in okroglo, sadnost na jeziku prevladuje in alkohola kljub visoki stopnji ni čutiti.
V polni formi bo čez nekaj let.
▶ Kulinarika: petelin v pečici, široki
rezanci s tartufi, hobotnica izpod peke,
karbonara s prekajenim mesom
▶ www.kozelj.si

8–10 ºC

8–10 ºC

Mavrič – zeleni

Ugoden nakup

cabernet sauvignon 2006

▶ To vino prihaja iz srca Toskane, iz pokrajine Chianti Classico, ime Poggio Teo pa
označuje vinograd, iz katerega je grozdje
sorte sangiovese.
▶ Vino je rubinasto rdeče barve s svetlim
robom. Vonj je rahlo animaličen in saden,
z dodatki dima, lesa in karamele. Vino
je dozorelo in dokaj elegantno. Ima lepo
svežino, tanini so še vedno močni, telo pa
jih ne dohaja.
▶ Kulinarika: razni bifteki, meso na žaru,
divjačina, florentinec, divjačinske salame
▶ www.kozelj.si
14–18 ºC

Portugalska Sandeman –

vsa vina so zorela v majhnih, 600-litrskih lesenih sodih.
▶ Vino ima rjavo oranžno barvo in kompleksen vonj (lupine
sušenih agrumov, karamela, med, fige, orehi, mandlji). Usta
prikažejo veliko eleganco, ker se alkohol skoraj ne čuti.
Zeliščno sladek pookus je božanski, vino ima lepo svežino
in kozarček na pomoč kliče drugega.
▶ Kulinarika: orehova potica, sacher torta, creme caramel,
orehovi piškoti, mandljeva rezina, lešnikova torta, orehova
rezina
▶ www.pernod-ricard-slovenija.com

10–18 ºC

Portovec tedna

Čile Don Melchor –

Toplo priporočamo!

11–14ºC

10–14 ºC

Radgonske gorice–

Lisjak (Boris) – cabernet

sivi pinot 2008

sauvignon 2003

Ocena 77 točk, cena 4,75 €

Ocena 73 točk; cena 14,50 €

▶ Še en dokaz, da je sivi pinot kot sorta

▶ Čeprav je bil legendarni letnik 2003
več kot odličen za slovenske cabernet
sauvignone, to vino dokazuje, da morda na
Krasu ni bilo tako.
▶ Vino je rubinasto rdeče barve. Na nosu
prevladuje vonj po lesu, šele potem pridejo
na vrsto nežni gozdni sadeži, prezreli
ringlo in vanilja. V ustih je sicer dokaj harmonično in kljub šestim letom starosti še
vedno precej astringentno. Starost dokaže
z retronazalno oksidativnostjo.
▶ Kulinarika: jota s svinjskimi rebrci,
lazanja, špageti bolognese, goveji zrezki
z gorčico
▶ www.kozelj.si
4–16 ºC

pri nas zelo razširjen.
▶ Vino je slamnato rumene barve in ima
paleto sadnih vonjev (melona, ananas,
hruškovi krhlji). V ustih prevladujejo citrusne arome in vino ima lepo marhonijo.
Pookus je dokaj kratek.
▶ Kulinarika: rižota z morskimi sadeži,
belo perutninsko meso, kuhana govedina
s hrenom in praženim krompirjem
▶ www.kozelj.si

8–10 ºC

Šturm –

Jamnik –

metliška črnina
2007

traminec izbor
2008, sladko

Ocena 81 točk; cena 5,41 €

Ocena 74 točk; cena 10,80 €

▶ Tudi veliki Otmar Šturm se ni mogel

▶ Sladki in polsladki traminci so v

upreti skušnjavi, da ne bi napolnil najbolj
množične in tipične belokranjske zvrsti, ki
je mešanica modre frankinje in žametovke.
▶ Vino ima svetlo rubinasto barvo. Na
nosu prevladuje vonj različnih zelišč z
diskretno aromo gozdnih sadežev. V ustih
je zelo simpatično in pitno, je dokaj harmonično in ima okus češnjevih pešk. Pookus
je lep in dolg.
▶ Kulinarika: kozliček na žaru, jagnje na
ražnju, golaž, jagnje izpod peke, belokranjsko cvrtje, suhe mesnine
▶ www.kozelj.si
12–16 ºC

nekaterih delih naše države še vedno
hudo vsakdanje blago, zato jih prideluje
večina vinogradnikov iz podravske vinske
dežele.
▶ Vino je zeleno rumene barve. Tipičen
vonj po vrtnicah prevladuje na nosu. V
ustih ne doseže lepih obetov iz poglavja
vonjav. Je lahkotno in pitno vino, ki ne
prinaša nič presenetljivega.
▶ Kulinarika: sadna solata, jabolčni zavitek, marelična pita, jagodov tiramisu
▶ www.kozelj.si

Tomaž Sršen in njegovi Vinoljubci, finance@finance.si

8–10 ºC

