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Eni ga marajo, ker je neposreden, všečen, igriv ali mogočen, lahkoten
ali zahteven, neobvezujoč ali zavezujoč. Drugi ga zavračajo, ker je
tako globalen in univerzalen, da je že muka. Ampak chardonnay
se vsemu navkljub ne da, že 330 let, če sodimo po njegovi prvi
verodostojni omembi iz let 1685–90, kjer so chardonnetu, kot so ga
imenovali takrat, pripisali lastnosti najboljšega vina. Zapis je iz vasi
Saint-Sorlin v okrožju Saône-et-Loire, ime je dobil po kraju Chardonnay
v Mâconnaisu. Leta 1999 je DNK analiza nepričakovano razkrila, da je
osovraženi ljubljenec naravni križanec dveh starih sort, pinota in
gouais blanca.

Vina so razvrščena po letniku pridelave.

Movia
Goriška brda
Chardonnay Lunar
2008
suho

Frešer
Štajerska Slovenija
Chardonnay Pantheon
magnum 2009
suho

Izbor Davida Vasiljevića

Posebnež med kralji,
za ljubitelje neobičajnih
chardonnayjev. Najprej
biodinamično meglen,
kar kliče po dekanterju.
Citrusi, jabolko, žajbelj,
globoka mineralnost
in še bi lahko našteval
o globoko zlati
mojstrovini. Tuna à la
Wellington in Lunar?
Za na luno.

Ritoznoj ni le dežela
rizlinga, ob izrednih
letnikih tudi terroir za
chardonnaye svetovnega
formata. Prezrelo jabolko
z mlečnimi odtenki,
zmerne, še vedno igrive
kisline, za avtorjev izraz
drugačnosti. Slastna
pikantnost zorenja na
drožeh dostopna le v
magnumu.

Osat v kozarcu? Lahko bi mu rekli tako, če se navežemo na Chardonnay
Saône-et-Loire v Mâconnaisu, natančneje na Cardonnacum, kar pomeni
področje osatov. Navkljub bodičasti tezi svet najbolj spoštuje matadorje
iz Burgundije, od Chablisa pa tja do debelega Meursaulta. Osebno me
najbolj zanima someljejska uporabnost, druženje z zahtevnimi krožniki
in seveda prikladnost, saj ravno z njimi želim ponuditi najboljše od
belega, kar premorem. Krepak, maslen, slasten, dolgoživ… Kar nekaj
takšnih premoremo tudi doma.
David Vasiljević: somelje III. stopnje, WSET 3, predavatelj VSGT Maribor,
F&B, publicist, pisatelj

Izbor Mire Šemić

Sorta, ki še vedno velja za kraljevsko med belimi po vsem svetu.
Seveda je pogosta v vseh treh naših vinorodnih deželah, ker dobro
uspeva v različnih klimatskih pogojih, na različnih tleh, ne dela
skrbi kletarju in ljubi zorenje v novih hrastovih sodih. Čeprav že
več kot desetletje dajem prednost avtohtonim sortam in jih tudi z
veseljem odkrivam po vsem svetu, sem izbrala nekaj naših odličnih
predstavnikov chardonnayja, ki jih rada popijem.
Mira Šemič: WSET diploma, somelje III. stopnje

25,00 EUR
v kleti:
Ceglo 18, Dobrovo
v Goriških Brdih,
vinoteka Movia,
Mestni trg 2,
Ljubljana

30,00 EUR
v kleti:
Ritoznoj 17,
Slovenska Bistrica

Marjan Simčič
Goriška brda
Chardonnay Opoka
2009
suho

Vino Kupljen
Jeruzalem-Svetinje
Štajerska Slovenija
Chardonnay Sirius
2011, suho

Zlate barve, oljne
teksture, v nosu takoj
mineralnost (moker
kamen), tudi suha
marelica, nektarina,
maslene note, suha
trava, sladke začimbe,
masleni kolač, svetle
rozine, popečeni
mandelj, beli poper.
Prijetna slanost, krasna
svežina, kompleksno in
bogato vino.

Barva limonine lupine.
Arome rumenega
jabolka, banane,
ananasa, kandirane
lupine grenivke,
svetlega medu, brioša,
jabolčne pite, lešnikov.
V ustih preplet sadnosti
in mineralnosti. Mehko
vino s karamelnim
pridihom, polnega telesa
in velike kompleksnosti.

39,00 EUR
v kleti:
Ceglo 3b,
Dobrovo

17,08 EUR
www.kozelj.si

Sanctum
Štajerska Slovenija
Chardonnay Prestige
2011
suho

Gjerkeš
Prekmurje
Chardonnay
Woodstock 2012
suho

Marjan Simčič
Goriška brda
Chardonnay Opoka
2012
suho

Marof
Prekmurje,
Chardonnay Cru
Boltetov vrh 2012
suho

Dveri-Pax
Štajerska Slovenija
Chardonnay Vajgen
2013
suho

Gladiator iz Lipoglava,
ki kljub hladnejši
klimi v ustih obsije
s soncem prijetnih
tropskih not, prepletenih
s francoskim lesom.
Odličen slovenski primer
Montracheta, zorenega
na drožeh, s slastno
kislino in prijetnimi
komplementarnimi
zaznavami mandljev.

Prekmurski Napoleon
me je sezul. Ima vse,
kar imajo veliki. Prezrelo
hruško, vanilin, kar
nakazuje na francoski
hrast, sveže maslo in
nizko, a slastno kislino.
Če fois gras družimo s
sladko alternativo, je
Woodstock vrhunska
rešitev pri spajanju.

Zelo zrel, rumeno zlat
ter mineralen Brdavs z
neizmernim potencialom
staranja. Odlično
ravnotežje med telesom,
alkoholom, svežino,
tudi tropske zaznave,
dopolnjene z vaniljo ter
sladkimi začimbami.
Nepogrešljiv pri tartufih
s testeninami in od tu
navzgor.

Že drugi Prekmurec.
Zlato rumeni sijaj,
podkrepljen s prezrelo
hruško in vonjem
po drožeh. Maslena
svilnatost, ščemenje
po lesu in neverjetna
mehkoba, ki kliče po
novem požirku. Glede
na mineralnost bi rekel,
da so trte krepko v drugi
polnoletnosti.

Strmi slalomski
primerek iz Vajgna
obljublja preplet jabolčno hruškaste
sadnosti, rahlo razbeljenega masla in
pikantno sladkih
začimb. Ni prebogat,
kar dopušča vertikalno
nadaljevanje. Nasvet:
file smuča, pečen brie,
pire čičerike in mariniran
koromač.

Globoke zlate barve.
V nosu eksplozija
terciarnih arom: med,
hruška, melona, oreščki,
vanilja, marcipan.
V ustih topel alkohol,
ki ne izstop a. Les se je
umaknil in pustil okus
marcipana, sladkih
začimb, suhih marelic
in vanilje. Bogato vino
dolgega zatona.
18,30 EUR
v kleti:
Lipoglav 71,
Loče

12,81 EUR
v kleti:
Fikšinci 49,
Rogašovci

30,00 EUR
v kleti:
Ceglo 3b,
Dobrovo

32,00 EUR
v kleti:
Mačkovci 35,
Mačkovci

Štancar
Vipavska dolina
Chardonnay Premium
2013
suho

Belica
Goriška brda
Chardonnay
2014
suho

Gjerkeš
Prekmurje
Chardonnay
2015
suho

Šturm
Bela krajina
Chardonnay
2015
suho

Barve limonine lupine,
paleta cvetnih in
herbalnih arom, suhih
dišavnic, zrelega
jabolka, hruške, melone,
maslenih not, vanilje
in oreščkov. Preseneti
svežina citrusov za
ravnotežje alkoholni
toplini. Ob prijetni
mandljevi grenkobi
kompleksen, bogat
zaton.

Barva zrele limone.
Arome po lipi, zrelem
jabolku, marelici,
breskvi, masleni noti
in lešniku. Na jeziku
svežina citrusov, hruške,
melone. Srednje telo,
uglajen alkohol, lepo
ravnotežje med svežino,
sadnostjo in alkoholom.
Prijeten, svež, vabljiv
pookus.

Svetlo zlate barve,
vonj po rumenem
cvetju, kamilici, suhi
travi, jabolku, hruški in
jabolčnem zavitku. Malo
višji alkohol je lepo
uravnotežen s svežino
in bogastvom arom
po citrusih, jabolku,
nežni vanilji. Polno
telo, zaokroženo dolg,
a osvežilen zaton.

Barva limonine lupine,
čisti vonji srednje
intenzivnosti, arome
grenivke, breskve,
rumene slive in
rumenega jabolka.
V ustih okus po grenivki,
limoni, rumenem
jabolku. Prepoznavna
svežina, mil alkohol,
prijeten sadni pookus.
Odlična izbira za tople
dni.

7,00 EUR
v kleti:
Medana 32,
Dobrovo,
Goriška Brda

9,76 EUR
v kleti:
Fikšinci 49,
Rogašovci

8,50 EUR
Vinoteka Šturm
Qlandia,
Novo Mesto

12,00 EUR
10,00 EUR
v kleti:
v kleti:
Polički vrh 1,
Planina 20a,
Jarenina,
Ajdovščina,
Vinoteka - vinski bar, Vinoteka Solum,
Ulica V. Kraigherja 3, Nova Gorica
Maribor

