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Tako veliko vinsko ime, kot je chardonnay, zah-
teva, da se vnaprej omeji vsebina pisanja, sicer 
se izgubi rdeča nit. Zato naj bi pisec omejil svoj 
namen na temeljno sporočilo. In hkrati po-
dal kontekst, ki je opredeljen, kot je v strokov-
nih člankih, z materialom in metodami. Zadnje 
čase je sodobno govoriti o t. i. content marketin-
gu (vsebinski marketing), pri katerem namesto 
afi rmativnega PR-ja raje ponudimo vsebinska 
sporočila. Le kako naj človek ne zapade v »re-
klamo«, pardon, oglaševanje? Reklama je pojem, 
ki se je nekega dne opustil, ker so se marketir-
ji naučili dovolj francoščine (réclamer – prito-
žiti se, ugovarjati, terjati, nazaj zahtevati) in so 
pravi prodajalci že ves čas vedeli, da »reklamaci-
ja« ni pozitivno opravilo, ki naj ga ne bi pome-
šali z namenom oglasa, ki prepričuje – kupite, 
da boste zadovoljni. • Skoraj bi se spodobilo, da 
bi pisal v prvi osebi, saj če izhajam iz svojih iz-
kušenj, ne morem pisati samo na splošno. Vino 
je vsekakor zelo osebna rabota. Velikokrat ne 
gre za »vedeti«, temveč za »verjeti«. Pri biodi-
namično pridelanih vinih razumu ne preostane 
drugega, kot da verjame pretoku energij, če-
prav jih ne more ali ne zna znanstveno izmeriti. 
Seveda je vino tudi znanost, kadar je na mole-
kulski ravni, a je zame predvsem visoka obrt z 
močno estetsko komponento. Kdor ni študiral 
biokemije, bo zato lažje govoril o romantičnih 
temah: da trta da boljše vino, če se napreza pri 
rasti, torej na revni zemlji, ali pa da je ročna tr-
gatev a priori boljša od strojne. Taki mišljenji 
zanemarjata množico drugih vplivov. Na revnih 
tleh trta pač manj rodi, v deževni trgatvi pa je 
pomembnejša hitrost kot siceršnja ljubezni-
vost človeških rok. Tudi zato imamo celo v sla-
bih letnikih vrhunske vinarje in vina. • Pisati o 
chardonnayju, ki je ena največjih vinskih zgodb 
dvajsetega stoletja, pa sploh ne more biti eno-
stavno. Chardonnay ni samo sorta in vino. Je 
več kot blagovna znamka. Je institucija, ki živi 
sama zase. Bilo je »everybody’s darling, a licen-
ce to print money, a chardonnay girl and man«, 
da bi v nekem nesrečnem trenutku postalo žrtev 
lastnega uspeha. ABC – »anything but chardon-
nay«? Dajte no! In to kljub temu da, kot pravi 
Jancis Robinson, ga imajo radi vsi trije – vi-
nogradnik, vinar in porabnik. Pa še nekdanja 
enologinja briške kleti Zdenka mu ljubkovalno 
pravi kar »šardonejčk«. Ta dilema pa bi že lahko 
postala kontekst tega sestavka.

Chardonnay at large • Chardonnay me je za-
znamoval že od začetka. Okoli 1982. leta, potem 
ko je nastala na Frankopanski v Ljubljani ena 
od največjih komercialnih kleti (za 18 milijonov 
litrov posod) v Srednji Evropi, z več kot 2 od-
stotkoma svetovne vinske trgovine (Slovenijavi-
no, d. d.), se je moralo skoraj vsak dan degusti-
rati tuja vina. Tretji trgi in med njimi predvsem 
ZDA so postali glavni izvozni trg. Chardonnay 
in cabernet sauvignon pa temelja za veliko izvo-
zno znamko. Kdor takrat ni imel obeh že tedaj 
»svetovnih« sort, ki so se največkrat tržile v pale-
ti blagovne znamke z vsaj petimi ali šestimi vini 
(zraven še merlot, renski rizling in sauvignon ter 
modri pinot), ni bil resen tekmec. Ne glede na 
razlike med vini je morala biti cena ista za bele 
in rdeče sorte, ker so se pivci odločali predvsem 

na podlagi všečnosti znamke. Ponderirane cene 
so skrivale veliko tveganja – le kdo bi vnaprej 
vedel, katero vino bo šlo bolje v promet? Teda-
nje magnum steklenice, ki smo jim takrat pre-
prosto rekli »ena cela pet«, so postale masovne, 
saj pri »entry level« ceni količinsko naravnana 
embalaža prinese ugodnejšo ceno. Zato je pro-
daja buteljk padala, 1,5-l pa rasla. To je bilo tudi 
že obdobje, ko je postajala modna močna aroma 
po hrastu. Poznali smo dva sloga. Če je bil char-
donnay zares lesen, je bil »woody« in zato cenej-
ši, če pa je imel tudi nekaj plemenitosti barika, 
je bil »oaky« in dražji. Sedemdeset odstotkov 
vseh francoskih barikov, uvoženih v ZDA, je 
končalo v Kaliforniji. Sočasno so se uporablja-
li tudi sodi iz ameriškega hrasta, ki je, močneje 
ožgan, dodal značilno aromo po kokosu. Pri ce-

nejših vinih so prevladovali oblanci. Ampak do-
mači vinarji takrat o teh komercialnih slogih še 
niso veliko vedeli, saj so se prva tuja vina znašla 
na slovenskih policah šele konec osemdesetih in 
na začetku devetdesetih letih. Večkrat se spo-
mnim zabavne dogodivščine, ko je na mednaro-
dnem ocenjevanju v Ljubljani (menda 1983. leta) 
prof. Šikovčeva polemizirala z nekim Avstralcem 
o smotrnosti močno barikiranih avstralskih vin, 
ki so jih ocenjevalci iz starega sveta slabše oce-
nili (ali celo izločili) od degustatorjev iz novega 
sveta. Menila je namreč, da gre za slabo ovinjeni 
sod, ne za tehnološko posebnost ali novost. Po 
svoje je imela prav, vsaj glede na to, kako vina 
razumemo dandanes, ko smo mahnjeni na pri-
marne sortne arome. Vendar naj si kar takoj pri-
znamo, da smo malo pozneje vsi noreli za rde-

čimi vini, ki so hkrati dišala po svežih jagodah 
in ravnokar nasekanih polenih. Le kaj je bilo na 
teh vinih, da so nas tako prevzela? Kako relati-
ven pojem je kakovost? Je v tem primeru sploh 
šlo za kakovost ali le za spretno prodajo »naj-
dražjega lesa na svetu«, kar so sicer v korist ame-
riškega vinskega trga izkoristili Francozi? Bi iz 
današnjih oranžnih vin naredili tako modo, kot 
je bila »lesena«? Ampak takrat je bil chardon-
nay v svojem največjem prodajnem vzponu, in 
kdor ni sledil modi in smernicam, preprosto ni 
bil primeren za to razpravo. • Pa ni šlo samo za 
sode. V sedemdesetih letih se je Coca-cola odlo-
čila, da bo vinski posel svetla prihodnost multi-
nacionalke (zato so naredili revijo Wine Spec-
trum, predhodnico Wine Spectatorja), a se je 
že konec sedemdesetih let premislila, ker niso 

bili doseženi pričakovani donosi. Kalifornijski 
chardonnayji, ki nam jih je v Slovin, d. d. poši-
ljal Coca-colin vrhunski vinski svetovalec  Larry 
Langbehn (v Davisu šolani enolog), pa so na 
naših hišnih benchmark degustacijah pogosto 
vzbujali sum glede naravnosti. Vina so bila izje-
mno polna in taktilno izrazita ter pogosto z več 
kot 14 ali 15 odstotki etanola. Včasih smo stekle-
nice po dva tedna namenoma pustili odprte, in 
kar nismo se mogli načuditi, da so vina tudi po 
nekaj mesecih kljub oksidaciji še vedno kaza-
la sortni značaj. Naši domači primerki pa so pri 
nas veljali za nepitne, če so presegli 12,5 volum-
skega odstotka, kar tudi ni bilo prav pogosto. 
Ker smo bili še vedno znotraj količinske paradi-
gme, ki je nastala v šestdesetih in sedemdesetih 

Vipava 1894, Vipavska dolina, chardonnay 
Ventus, 2011, suho, 13 % alk. • Lepo skladno, 
rahlo oljnato. Italijani bi uporabili izraz »l’alcolicità«, 
ki da vinski značaj brez pekočnosti. Kar preseneti, 
je aroma, ki bi jo ampelograf Galet opisal kot 
»chardonnay blanc musqué«, kar je ena od 
znanih variacij sorte. • Prodajno mesto: Trgovina 
Vipavka, Vipava, Nova Gorica in Ljubljana, cena: 
3,48 eur. • Kontakt: www.vipava1894.si.

Sutor, Vipavska dolina, chardonnay, 2009, suho, 
14 % alk. • Plemenito z lesom označeno vino, 
ki izkazuje značilno chardonnayjevsko sočnost in 
strukturo, kar naredi za mednarodni trg zanimivo 
vino. • Prodajno mesto: www.evino.si, cena: 
17,00 eur. • Kontakt: www.sutor.si.

odločenost, da spadajo med specialiste za to 
sorto ali pa da to želijo postati. • Nabor vin 
torej ni olimpijska reprezentanca. Zato pa je 
precej bolj podoben seminarju iz skupinske 
dinamike. Vidijo se znanja, dostopna vsem. 
Slogovne razlike so velike in meje porekel v 
senzoričnem smislu zabrisane. Če bi ta vina 
okušal slepo, bi se večkrat udaril po čelu. Ne bi 
bilo prav, da bi z enim vatlom vzeli mero vsem 
vinom. Zakaj bi bil tisti, ki gradi na polnosti, 
v absolutni prednosti? Kar nekaj štajerskih 
primerkov ima povsem drugačno konsistenco. 
Kako naj primerjamo nekaj sto steklenic z 
nekaj deset tisoč litri obče znane blagovne 
znamke? Povsem različen ekonomski kontekst 
ne dopušča stvarnejših primerjav. To pač ni bila 
benchmark degustacija. • Kljub večinoma 
pozitivni izkušnji, ki sledi iz nabora vin, menim, 
da smo še vedno pred osnovno nalogo. Kako 
naj domačim chardonnayjem omogočimo še 
jasnejšo sortno definicijo? Kako naj pridemo 
do odločnejših taktilnih zaznav, ki bodo 
odločale o nadaljnji prodaji vin? Ali imamo 
prave klone posajene na pravih legah? Kaj nas 
naučijo izkušnje? Slovenski sauvignon se je že 
mednarodno izkazal, in tudi toliko ga imamo, 
da lahko ustvarja prepoznavnost. Morda je tudi 
chardonnay taka skrita priložnost. • Vsa vina 
so bila degustirana enako. Ohlajena na 8 °C 
so romala v kozarce z 800 ml veliko kupico, 
ki je dala dovolj zraka, da so se vina odprla. 

Vsako vino je dejansko degustacijo dočakalo 
pri 12 ali 13 °C, kar je bilo preverjeno s 
termometrom. Le pri edini penini sem se 
držal 9 °C. Prvi dan sem si naredil natančen 
zapis vsakega vina, da bi drugi dan ob 
ponovni degustaciji le preveril odstopanja. 
• Gre za opise vin, ki z ocenjevanjem 
vin nimajo nobene zveze. Komentarji so 
namenjeni razlagi sloga in sortnosti, kot ju 
zaznavajo in čutijo z dolgoletnimi izkušnjami 
obremenjena čutila insajderja. Pred vsako 
vino sem se postavil z vprašanjem, ali je 
to vino primerno za mednarodno trženje. 
Zato sem se bolj spraševal o prevladujoči 
lastnosti posameznega vina in njeni 
slogovni umeščenosti. Naj je komentar tak 
ali drugačen, če vino najde pravi trenutek in 
pravega kupca, se proda. Vendar to vseeno 
pomeni, da morajo biti temeljne značilnosti 
usklajene s trenutno modo in smernicami. 
Le notorična imena si lahko privoščijo 
odmik od tega dejstva. V Kaliforniji so pred 
leti objavili članek, v katerem so rezultati 
preskušanja uvoznikov vin, ki naj bi vendarle 
najbolje vedeli, kaj se bo dobro prodajalo. 
Od dvaindevetdesetih profesionalcev je 
le peščica zmogla pravilno napovedati 
uspešnost nekaterih vin. To narekuje zlato 
pravilo: ko smo si ustvarili dokončno sodbo o 
nekem vinu, stopimo korak nazaj, še enkrat 
vdihnimo in šele nato dodajmo piko na i.

Klet Mahnič, Slovenska Istra, chardonnay 
Vige, 2010, suho, 13 % alk. • Toplota vina 
gre čez sortnost, zato v »mid-palate«, sredini 
okusa, ne da tistega oprijema, ki se največkrat 
pričakuje. Mehkoba pred strukturo. Še sortno, 
a brez fenolnega nastavka. • Prodajno mesto: 
v kleti, Dragonja 111, Sečovlje, cena: 7,00 eur. 
• Kontakt: 041 642 851, mahing@siol.net.

Emeran Reya, Goriška brda, chardonnay, 
2010, suho, 12,7 % alk. • Zanimiva je večja 
pitkost in rahel kislinski zaton, ki ga pri briških 
primerkih zadnja leta nisem opazil. V pookusu 
se pojavi lesni sledi podobna zaznava. Preplet 
arom daje vtis razdvojenosti. Nov hišni slog? 
• Prodajno mesto: Gostišče Pri Poku, Brezovica 
pri Ljubljani 1, cena: 14,00 eur. • Kontakt: 
www.reya.eu.

Degustacijska 
izkušnja z 
osemnajstimi 
chardonnayji
Chardonnayje, ki so bili dobra opora za članek, 
je izbrala revija. Marsikdo bi si želel v tem 
izboru videti še tiste, brez katerih »ne bi smelo« 
nastati nobeno pisanje o chardonnayju. Sam 
seveda razumem tak način razmišljanja, a kaj 

Naš izbor vin skuša pokazati 
različnost slovenskih 
chardonnayjev od manj 
znanih vinarjev do zvenečih 
imen iz vseh treh vinorodnih 
dežel. /Uredništvo/

bi bilo, če bi nabor razširili na Balkan, nato na 
vso Evropsko unijo in tako naprej. Težko bi 
izbrali tako, da bi ustrezalo vsem kontekstom. 
Ne glede na povedano nabor dobro razkrije 
dejansko podobo in raznovrstnost razmišljanj 
vinogradnikov in vinarjev, ki so z dejstvom, 
da so chardonnay postavili na etiketo, izkazali 

Naslednjič? 

Rebula!

35 | vinske zgodbe34 | vinske zgodbe



letih, ko je vina še primanjkovalo, je bila tehno-
loška zrelost grozdja pomembnejša od fiziološke. 
Zato so bila vina pogosto tanka, a je trg taka 
sprejel. • Naj ne bo odveč omeniti, da so prva 
kalifornijska barikirana vina nastala konec pet-
desetih let, ko je sočasno nastala tudi tako ime-
novana metoda »sur lies« oziroma »bátonnage«, 
kar je mešanje finih droži in vina, zaradi česar se 
razvijejo kremaste zaznave otipa. Že v osemdese-
tih letih so v Kaliforniji ob polnjenju uporabljali 
inertni dušik (N2), ki je bil stranski produkt ve-
soljskih programov in zato zelo poceni. Pri nas 
je bilo tedaj v rabi zračno izpihovanje in spira-
nje steklenic z raztopino žveplaste kisline. Ko so 
v Kaliforniji že merili vsebnost kisika v vinu ob 

polnjenju, smo mi komaj prišli do razumevanja, 
zakaj je ogljikov dioksid ali dušik pomemben … 
Taki zamudi danes pravimo strukturni zaosta-
nek. Bolje razviti so pač vedno korak pred vso 
ostalo konkurenco. Na primer Gallo …

Kaj nas je naučila pametna sorta • Želja po 
tekmi, ki žene novi svet, je verjetno vzrok, da 
se je enološko znanje v devetdesetih letih bi-
stveno nagnilo v korist chardonnayjev iz nove-
ga sveta. Prvi znak uspešnega dela, predvsem 
tesne povezanosti med stroko in prakso, je bilo 
leto 1985, ko je izvoz avstralskih vin prvič prese-
gel uvoz. Leta 1992 so v Avstraliji prvič potrga-
li več chardonnayja kot renskega rizlinga in do 
leta 2005 ga je bilo že skoraj desetkrat več kot 

rizlinga. Od leta 2009 naprej pa je uvoz avstral-
skih vin v Veliko Britanijo količinsko večji od 
francoskega. Povsem jasno je, da brez chardon-
nayja pred letom 2000 in shiraza po prelomu 
stoletja takih izvoznih uspehov ne bi bilo. Seve-
da vse ni samo rožnato, ko si na vrhu. Avstral-
ski izvoz vin se otepa z mnogimi problemi, ki so 
povezani s hitro rastjo. Količinska rast je pov-
zročila padec cen, zato se zdaj išče poti, da bi 
z različnimi porekli, po vzoru AOC, prišli do 
vin, ki bodo sprožila t. i. »trading up«. • V ZDA 
in predvsem v Kaliforniji časovnica ni bila kaj 
drugačna. Po prohibiciji v tridesetih letih sta ca-
bernet sauvignon in chardonnay počasi postali 

sorti, primerni za »kamor koli«. Vinogradniki 
so sadili množico različnih sort in sčasoma ugo-
tovili, da bi bilo pametneje nabor različnih sort 
zožiti. V sedemdesetih letih sortna vina še niso 
bila obče poznana. »White Burgundy« ali kar 
»Chablis« so bila imena belih vin, ki so zadovo-
ljila večino pivcev. Chardonnay je zares prilju-
bljen postal šele okoli leta 1980, a skoraj vedno 
z močnim obeležjem lesa. Ameriški in avstralski 
enologi so se zgledovali po Burgundiji. Bistvena 
razlika pa je nastala pri grozdju. V novem svetu 
grozdje marsikje raste na bogatih zemljah in v 
sušnih razmerah. Trta ne raste na »absolutnih« 
legah, kjer druge kmetijske rastline ne bi dale 
boljših učinkov. Znanju in sodobni tehnologi-
ji nasproti ne stoji nobena tradicionalna ovira. 

Vinarstvo je poslovni projekt. Investitor najame 
strokovnjake za vsa dela, ki jih sam ne more ali 
zna opraviti. Brez romantike in patosa. Vino se 
prideluje za trg, zato kakovost nima ideoloških 
konotacij. Prav zato se pojavijo leteči enologi, 
ki opravijo dve trgatvi na leto, prvo na južni in 
drugo na severni polobli. Znanje in izkušnje se 
bliskovito razširijo po novem svetu. Ker je trg 
hotel jasnejše sortne arome, zato da bi se kupci 
lažje znašli, se pri vinih razvijajo pridelovalne 
metode, ki izpostavijo primarne arome. Zato bi 
lahko rekli, da nas je chardonnay učil, kako pri-
demo do bistva sortnih značilnosti. Protektivno 

ravnanje z grozdjem in vinom ter nadzorovana 
temperatura vrenja postaneta temelja, na kate-
rih se je v novem svetu že v osemdesetih letih 
zasnovala uspešna prodajna pot. Fenolna zrelost, 
obvladovanje biološkega razkisa in raba novih 
sodov ter najsodobnejša polnilna tehnika omo-
gočijo, da se grozdje dokončno izrazi. Je navoj-
ni zamašek nastal naključno? Seveda ne, saj je 
zadnji v tehnološko neoporečni higienski verigi, 
ki se še dotakne vina. • Odveč je tudi pomislek, 
da je v novem svetu vse dovoljeno, v starem pa 
preveč prepovedanega. Chardonnay in caber-
net sauvignon sta bili preprosto vodilni sorti, 
na katerih je novi svet, kot bi rekli Srbi, »izpe-
kao zanat«. V EU smo to dejstvo sprejeli šele 

Pìro, Goriška brda, chardonnay, 2010, 
suho, 14 % alk. • V vseh pogledih značilno: 
koncentracija barve, težka sortna cvetica, 
mesena struktura, mehkoba, fenolni in 
kislinski oprijem, visoka polnost, brez 
pekočih zaznav. Blockbuster. • Prodajno 
mesto: Dvorni bar, Dvorni trg 2, Ljubljana, 
cena: 16,90 eur. • Kontakt: 041 423 035, 
tibor.jakoncic@gmail.com.

Vinska klet Goriška Brda, Goriška brda, 
chardonnay Bagueri, 2008, suho, 14 % alk. 
• Ali izrazita označenost s plemenitim barikom 
vedno sproža dvom? Za kateri trg ali kupce? 
Koliko je še ravno prav? Bogata cvetica se ponovi 
v aromi. Taka homogenost se na mednarodnem 
trgu ceni. • Prodajno mesto: Vinoteka Nova 
Gorica, Delpinova ulica 4, cena: 9,24 eur. 
• Kontakt: www.klet-brda.com.

Movia, Goriška brda, chardonnay Lunar, 
2008, suho, 14 % alk. • Ob nalivanju rahlo 
opalescentno vino na dnu steklenice pokaže 
za dva prsta visok temnejši del z usedlino. 
Prvi vtis prinese vonj po lepilu, ki mu sledijo 
kompleksnejše, balzamične in gozdne arome, ki 
so všečne. Obstoji telo, kislost in koncentriranost, 
a celota odstopa od enološkega kodeksa. 
Zelo posebno vino, ki hodi po robu. • Prodajno 
mesto: Vinoteka Movia, Mestni trg 2, Ljubljana, 
cena: 25,00 eur. • Kontakt: www.movia.si.

Šturm, Bela krajina, chardonnay, 2011, suho, 
15 % alk. • Visoka mehkoba in popolna 
sortnost. Nič pekočega. Skoraj oljnato. Vsega 
je, le kislinski in fenolni oprijem se ne čuti. Da pri 
taki konsistenci sploh zaznamo sorto, je veliko 
presenečenje. • Prodajno mesto: Vinoteka 
Šturm, Qlandia, Novo mesto, cena: 8,40 eur. 
• Kontakt: www.vinasturm.si.

Vinogradništvo Malnarič, Bela krajina, 
chardonnay, 2008, suho, 14,5 % alk. • To je 
body builder, kot nekoč v Ameriki. Barikirano 
sortni naskok. Baročno vino, ki ponazarja največ, 
kar zmoreta sorta in sod. Z velikim občutkom 
izpeljani finale – vsega je veliko in vse je v 
ravnotežju. • Prodajno mesto: v kleti, Vavpča 
vas 40, Semič, cena: 4,00 eur. • Kontakt: 
www.malnaric.si.

Vina Gjerkeš, Prekmurje, chardonnay, 2008, 
polsuho, 12,7 % alk. • Izjemen prvi vtis. Izrazita 
sortna cvetica se ne ponovi v aromi. Kot pozna 
trgatev. Na vrhu ob prvih znakih staranja. Polsuhi 
okus le prida polnost in ni moteč. Za posebne 
kupce. • Prodajno mesto: v kleti, Fikšinci 49, 
Rogašovci, cena: 12,96 eur. • Kontakt: 
www.vina-gjerkes.com. (Chardonnay 2008 je 
medtem pošel, na voljo so mlajši letniki.)

Marof, Prekmurje, chardonnay Breg, 2009, 
suho, 15 % alk. • Visoka označenost s 
plemenitim lesom, ki prekrije sorto. Kot iz 
devetdesetih let. Zelo bogato vino vseeno rahlo 
peče. Niti barik ni odnesel izjemne konsistence 
vina. Tako resnih vin v Prekmurju do zdaj nismo 
imeli. • Prodajno mesto: v kleti, Mačkovci 35, 
cena: 15,80 eur. • Kontakt: www.marof.eu.

Šumenjak, Štajerska Slovenija, chardonnay, 
2007, suho, 12,5 % alk. • Preseneti zrelo 
sadna aroma, ki spominja na posušene marelice. 
Celota cvetice in arome je manj jasna in ni takoj 
prepoznavna. Sortna definicija ni izrazita. Za pet 
let starosti še neverjetno vitalno vino. • Prodajno 
mesto: v kleti, Spodnje Hlapje 23, Jakobinski dol, 
cena: 7,80 eur. • Kontakt: www.sumenjak.si.

Vino Kupljen, Štajerska Slovenija, chardonnay 
Sirius, 2008, suho, 13 % alk. • Sortna definicija 
je srednje izražena. V aromi limona in ananas. 
Dotik kislosti ter prezrela nota pogojujeta 
značilnost lege in hišnega sloga vina. Po štirih 
letih še vedno vitalno vino. • Prodajno mesto: 
v kleti, Svetinje 21, Ivanjkovci, cena: 13,00 eur. 
• Kontakt: www.vino-kupljen.com.

Protnerjeva hiša Joannes, Štajerska Slovenija, 
chardonnay, 2010, suho, 13 % alk. • Sortna 
definicija je dobra, delno mineralna. Cvetica 
deluje zrelo, malo je zaprta, in kot da se 
vonja sladki koren. Chardonnay z značajem 
severnejšega vzporednika. • Prodajno mesto: 
v kleti, Vodole 34, Malečnik, cena: 9,60 eur. 
• Kontakt: www.joannes.si.

Vinarstvo Gaube, Štajerska Slovenija, 
chardonnay, 2011, suho, 12 % alk. • Suhi okus 
močneje izpostavi kislost. Svežino cvetice je 
nadomestila izrazita mineralna sled. Razmeroma 
nizka etanolna vsebnost ne daje prazne zaznave, 
kar je zelo dober znak. • Prodajno mesto: v kleti, 
Špičnik 17, Svečina, cena: 7,20 eur. • Kontakt: 
www.vino-gaube.si.

Trop, Štajerska Slovenija, chardonnay 
Lahonci, pozna trgatev, 2009, suho, 13 % alk. 
• Deklarirana pozna trgatev je podobna izboru, 
ker je koncentracija visoka. Ob tem preseneti 
izrazita sortna aroma, ki se ob tolikšni zrelosti po 
navadi izgubi. Skladnost okusa. Kljub odličnosti 
so pozne trgatve na mednarodnem trgu manj 
iskane. • Prodajno mesto: v kleti, Lahonci 
36 a, Ivanjkovci, cena: 11,00 eur. • Kontakt: 
031 373 001, vino.trop@gmail.com.
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1. Vaša prva asociacija ob besedi vino • Beseda vino mi vedno prikliče nasmeh 
na obraz, saj se spomnim na veliko ljudi, ki sem jih spoznal prav zaradi 
druženja z vinom. Spomnim se na prijetne večere ob morju, ko sem res 
sproščen. Tak dan se po navadi začne z ribolovom, nadaljuje s pripravo 
morskih dobrot in se prijetno nadgradi z odlično malvazijo za popoln 
dan. 2. Vaša najlepša vinska izkušnja • Izkušenj z vinom se je nabralo kar pre-
cej, čeprav do 20. leta nisem pil vina in alkoholnih pijač na sploh. Vin-
ski svet mi je tako pomagala odkrivati moja življenjska sopotnica in nje-
na družina. So pa moje vinske izkušnje skoraj vedno prijetne. Zadnja leta 
me navdušujejo predvsem t. i. oranžna vina. Imam to srečo, da sem se kar 
nekajkrat udeležil večerov s temi vini v gostilni Novak, kjer Boris in Mi-
riam pričarata čudovite kulinarično-vinske trenutke. Tam so me posebej 
navdušila vina Istrijana Claia. Boris je imel v kleti še nekaj steklenic Cla-
ijeve Martine. Čudovito. 3. »Dobro vino je dar narave, združuje vinogradnika in vi-
narja, zato naj bo človeku v korist, in ne v pogubo, naj ga ceni, ne pa zlorablja.« Dr. Sla-
vica Šikovec • Ta stavek zame ne velja le za vino, naravo in vinarja, ampak 
za vse poštene in korektne ljudi. Žal jih primanjkuje. Dobro vino pa me 
vedno navduši. Posebno imam rad vina, ki so morda malo samosvoja in 
se v njih skriva fi lozofi ja vinarja, njegov odnos do narave in do kletarjenja. 
Tako vino se ne more in ne sme zlorabiti. To je tisti pravi užitek. 4. Vino in 
poslovni svet • Vino je del poslovnega sveta – to drži kot pribito. Morda ne 
odpira vrat, je pa kar pomemben spremljevalec v poslovnem svetu. Vinska 
kultura se je zadnja leta zelo izboljšala, in to je občutiti tudi med poslov-
neži. Sam poskušam vsako leto izbrati vinarja, morda malo manj znanega, 
in njegova vina podariti poslovnim partnerjem. Ne vsem povprek, ampak 
le tistim, za katere vem, da znajo ceniti dobro vino. 5. »Vino je treba vključiti v 
obrok kot diamant v prstan.« Auguste Poupon • Strinjam se, da brez kozarca vina 
obroku nekaj manjka. Vendar zmerno. / Tamara Tratnik Ambrožič/

Boštjan Modic je po duši strojnik, saj se že od svoje diplome ukvarja s 
strojništvom, čeprav je po poklicu ekonomist. Tako nadaljuje družinsko 
tradicijo že 25 let. V mladih letih je bil tudi zagrizen športnik, a je bilo 
žal nemogoče usklajevati študij in športno udejstvovanje. Si pa zato od 
službenih skrbi rad oddahne med rekreacijo. Večkrat si vzame čas za 
kolesarsko turo, še raje pa jo mahne na morje in se posveti podvodnemu 
ribolovu, ki ga sprošča in mu daje energijo za nove poslovne izzive.

Boštjan Modic
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PRA-VinO, Štajerska Slovenija, chardonnay 
suhi jagodni izbor, 2007, sladko, 11 % alk. 
• Še mladostno vino v vzponu in z izrazitimi 
lastnostmi kategorije. Živahnost in zato pitkost 
sta veliki odliki vina. Eleganca pred koncentracijo. 
Vino za specializirane kupce. • Prodajno mesto: 
www.kozelj.si, cena: 30,00 eur. • Kontakt: 
www.pra-vino.si.

Radgonske gorice, Štajerska Slovenija, Zlata 
radgonska penina, suho, 12,5 % alk. • Zelo 
bogato osnovno vino zadrži animalično kvasno 
sled, ki jo dopolni rahla medena nota. Zaznava 
melone le potrdi, da gre za chardonnay. Taktilno 
izrazito. Obilnost prekriva eleganco. Nedvoumen 
hišni slog. • Prodajno mesto: večina trgovin 
po Sloveniji, cena: 14,69 eur. • Kontakt: 
www.radgonske-gorice.si.

po letu 2000, ko so se mladi evropski vinarji že 
vsaj deset let šolali v novem svetu in so sloven-
ski iskali praktične izkušnje v Čilu, na Novi Ze-
landiji ali v Avstraliji. Pravzaprav pa ne gre za 
to, da bi novi svet znal bistveno več. Šlo je le za 
močnejšo marketinško usmeritev. Pri nas je bila 
najpomembnejša absolutna, enološka kakovost, 
ki se je oblikovala na domačih in mednarodnih 
ocenjevanjih, v novem svetu pa je vse podreje-
no trgu. Enolog ni za to, da razlaga vino, ampak 
da prisluhne zahtevam trga. Nič kolikokrat se 
spomnim, da me v Slovinu nikoli niso vpraša-
li, kaj si o vinu mislim. Vina smo vedno degu-
stirali glede na ceno. Tako se človek osvobodi 
osebnih preferenc. Različno globoki žepi so pač 

objektivna danost. • Chardonnay se je po svetu 
nedvomno uveljavil tudi zato, ker daje raznovr-
stna vina, od preprostega namiznega do vrhun-
skih vin. Še dominantnejša je sorta pri penečih 
se vinih, kjer označba »blanc de blanc« pomeni, 
da gre izključno za chardonnay, ki v Šampanji 
pokrije 28 odstotkov vinogradov. Razmeroma 
zgodnejše zorenje grozdja je tudi naredilo svoje. 
Ko v prejšnjih desetletjih še nismo toliko govo-
rili o segrevanju planeta, je sorta tudi na manj 
ugodnih tleh zagotovila primerno zrelost, kar se 
je izkazalo tudi z večjo polnostjo in višjo vseb-
nostjo etanola. Zadnja leta pa se tako rekoč vsi 
vinarji že kar bojijo toplih in zgodnjih letin, ko 
chardonnay lahko doseže tudi 15 ali več volum-
skih odstotkov etanola, kar je tudi po evropski 
zakonodaji najvišja dovoljena vsebnost za mirna 
vina. • Dandanes ni več dovolj, da na mednaro-
dnem ocenjevanju chardonnay pokaže krepko 
telo, stabilno in originalno aromo, podkrepljeno 
z zaznavo, ki jo pridajo najdražji sodi iz fran-
coskega hrasta. Zahteva se tisto, česar včasih ni 
bilo treba imeti. Sodobni chardonnayji imajo 
vse: primarno cvetico, ki vino približa grozdju, 
kompleksne sekundarne arome, ki izhajajo iz 
vrenja, pa tudi terciarne arome, ki so posledica 
zorjenja vina v steklenici. Tako se zdi, da je pred 
nami kompletno vino, ki skoraj ne more ime-
ti tekmeca. Ker gre za drugo najbolj razširjeno 
sorto na svetu, pa vendarle pride do nekakšnega 
nasičenja. Ko so pred leti raziskovali pivske na-
vade Angležev, se je oblikoval pojem »Chardon-
nay Girl« oziroma »Chardonnay Man«, kar je le 
povedalo, da je približno 68 odstotkov vinopivk 
in vinopivcev (namesto čaja ob petih?) raje na-
ročilo kozarček chardonnayja kot pa katero koli 
drugo vino. In Angleži poznajo mali (125 ml) in 
veliki vinski kozarec (175 ml). Ob modi nižje-
etanolnih vin bi veljalo pomisliti, da bi osmin-
ki podobna ideja tudi pri nas obudila padajo-
čo porabo vina. • Verjetno je chardonnay prva 
bela sorta na planetu, ki je pivcem pokazala, da 
je vino lahko tudi bistveno drugačno od tiste-
ga, ki smo ga bili vajeni piti v prejšnjem sto-
letju. Tedanja vina so bila tanjša, enostavnejša, 
aromatsko preprostejša in so zadovoljila večino 
manj zahtevnih pivcev.

Svetovna razprostranjenost tudi ni naključje 
• Kdor je že slišal za znamenite burgundske lege, 
kot so na primer Mersault ali Corton-Charle-
magne, bo že vedel, da gre za prestižna imena in 
visoke cene ter za slog vina, ki bistveno odsto-

pa od običajnih chardonnayjev. Gre za severni 
tip vina, ki ima visoko izhodiščno kislost, ven-
dar jo biološki razkis zniža na dopadljivo raven. 
Za bela vina sploh ni bilo običajno in še manj 
zaželeno, da bi jabolčno kislino, ki je značil-
na za mlajša in sveža vina, spremenili v mlečno, 
pri čemer nastanejo še druge snovi, ki dajo zre-
lemu belemu vinu zaznave po maslu in celo po 
viskiju. Takih zaznav se je oprijel ameriški po-
jem »butterscotch«. Tem značilnostim je precej 
botroval tudi barik. • Če ne bi omenili Chablisa, 
ki je prav tako znan chardonnay, ne bi poveda-
li vsega. Vinogradi so že tako na severu, da jih 
v pomladanskih pozebah ogrevajo z ruskim pli-
nom. Že samo pol stopinje je dovolj, da se pre-
preči katastrofa. Zgodba pravi, da v Chablisu 
dežurata mlajši in starejši vinogradnik. Starejši 
ima nalogo, da preudari, ali je v zgodnjih jutra-
njih urah nevarnost pozebe, mlajši pa poskrbi, 
da starejši ne zaspi. Danes pozebe preprečujejo 
z velikimi vetrnicami, ki mešajo zrak, ter z oro-
ševanjem (vodna megla), ki čez brstiče naredi 
ravno toliko ledu, da ne pride do zamrznitve. 
Ko voda zmrzuje, oddaja toploto. Chablis je 
v prodajnem smislu v osemdesetih letih sko-
raj povsem poniknil. Le največja imena in lege 
so ohranile ugled. Potem pa je nova tehnolo-
ška metla prinesla na plan več primarnih arom, 
in zgodba o uspehu se počasi vrača. • Burgun-
dija ima množico manj znanih chardonnayjev, 
a večina sledi imenom vasi in krajev, kot pač 
zahteva zaščita porekla. Tudi v znanem Beaujo-
laisu se najde soliden srednje poln chardonnay, 
ki bi nam bil blizu. • Dandanes se chardonnay 
najde v Indiji, ob vznožju Himalaje, na Kitaj-
skem, v Libanonu, Veliki Britaniji, tudi v Ka-
nadi, ki se baha z najdražjim ledenim vinom na 
svetu. Seveda se chardonnay najde še povsod v 
tradicionalnih vinorodnih deželah, vključno s 
celotnim Balkanom. Tudi v Grčiji, zibelki zaho-
dne civilizacije, se mu niso odrekli. Celo Španija 
z ogromno paleto domačih sort se mu ne odpo-
ve (Somontano, Penedes). Pravzaprav bi ga še 
najmanj našli pri naših sosedih v Italiji, čeprav 
se ga ponudi tudi v Toskani, kjer je reševal Chi-
anti, sploh v Benečiji, Piemontu in še posebno v 
Zgornjem Poadižju. • V Avstraliji in Kaliforniji 
je chardonnay tako razširjen, da sta za buteljko 
dovolj že 2 dolarja. Na drugem koncu kakovo-
stne piramide pa so blagovne znamke, ki ameri-
škim vinom dvigujejo ugled na mednarodnem 
trgu. Na Novi Zelandiji sledi uspehu sauvigno-
na. Čile, Argentina in Južnoafriška republika 

zlahka ponudijo mednarodno zanimiva vina. • Zdi se, da je chardon-
nay najbolj univerzalna bela sorta na svetu. Ali je sploh kje vinorodna 
država, ki je nima?

Slovenska resničnost • Pri nas ima chardonnay status priporočene 
sorte v vseh vinorodnih okoliših, razen na Krasu, kjer spada med do-
voljene. Razlika med tema dvema pojmoma je v tem, da so priporoče-
ne sorte gospodarska osnova za razvoj panoge, dovoljene pa niso tako 
razširjene in torej dopolnjujejo kakovost vin. To nikakor ne pomeni, 
da nas vrhunski chardonnay s Krasa ne bi mogel presenetiti. • Tudi 
v Prekmurju, ki si pri nas še ni ustvarilo velikega ugleda, prideluje-
jo chardonnay s prijazno sortno aromo, in tudi ledeno vino se najde. 
Štajerski chardonnayji se odlikujejo v izborni sortni cvetici, ki spomi-
nja na zelena jabolka, melono, s kančkom animalične note. Novej-
še pridelovalne metode so štajerske chardonnayje približale drugega 
k drugemu. Nekoč so bile med njimi večje razlike, Ljutomersko-or-
moške gorice in mariborski podokoliš sta pri ljudeh imela prednost. 
A tudi v Srednjih Slovenskih goricah in Halozah ne manjka resnejših 
primerkov. Seveda chardonnayji v Podravju nimajo toliko telesa kot 
na Primorskem. Zato pa jih odlikujejo eleganca, fi na aroma ter ravno-
težje med kislino in sladkorji, kar jih približa burgundskim tekmecem 
v srednjem cenovnem razredu. • Tudi v Posavju chardonnayji izkaže-
jo vso raznovrstnost od mirnega do penečega se in predikatnega vina. 
• V Vipavski dolini pridobi chardonnay še druge odlike. Odlikujeta ga 
sočnost in kompleksnost, kar pripišemo najboljšim primerkom. V Br-
dih so vina bolj sortno rasna, z močnim obeležjem rastišča in pogo-
sto pridelana na način, ki ustreza tradicionalnemu pivcu. V sloven-
ski Istri pa je koprska klet na začetku devetdesetih let pokazala, kaj 
naredi nadzorovana temperatura vrenja, če zajame celotno količino 
pridelanega grozdja. Nastala je prodajna kategorija, ki je poudarjala 
izrazito sortno aromo, kar je posledica umne rabe sodobne tehnologi-
je. • Zagotovo lahko rečemo, da je chardonnay pomembna in odlična 
sorta, v Sloveniji na tretjem mestu po razprostranjenosti. Pred njo sta 
le laški rizling in refošk. In še nekaj je res. Če se vinar odloči, da bo 
pridelal težkokategornika, ga tudi bo, in to ne glede na okoliš. Dokaz 
za to trditev je tudi v naboru vin, ki sledi. Pri tem se moramo zaveda-
ti, da posamezni uspehi vin še ne pomenijo, da je nastala primerjalna 
prednost, ki bi taka vina popeljala na mednarodni trg. Če Slovenija v 
nekaj naslednjih letih ne bo postala vinska destinacija (najprej »va-
ren« nakup za uvoznika ali trgovca, šele nato zanimiv nakup za konč-
nega potrošnika), kar že od leta 2006 sistematično opisujem ob vsaki 
priložnosti, se nam zna zgoditi, da bo fragmentacija sektorju odvze-
la lastnosti gospodarske panoge. Pet petelinov ne more opraviti s tako 
obsežno nalogo. Avstralci v svoji javno objavljeni strategiji sektorja do 
leta 2025 jasno zapišejo, da bodo uspeli samo zato, ker znajo stopiti 
skupaj. • Na koncu si ne morem kaj, da ne bi omenil, da se nekateri 
vinarji prav mačehovsko obnašajo do te sorte, ki je marsikateri uspešni 
zvrsti in celo posamezni manj znani sorti pomagala na poti navzgor. 
Če je renski rizling »kralj med vini« in tokaj »vinum regum, rex vino-
rum«, je chardonnay vsaj zame spet in še vedno kar »kralj med kralji«.

Dušan Brejc

Naslednjič: 

rebula
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