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Traminec

Večina piscev trdi, da je traminec idealen
za japonsko ali kitajsko kuhinjo. Odveč je razlagati, zakaj.

Mali traktat o parfumu • Pojem parfum se
v francoskih, italijanskih in nemških vinskih
objavah občasno pojavlja. Gewürztraminer, kot
dišečemu tramincu pravijo skorajda povsod,
pa je dokaz, da široka dišava sorte opredeli kakovost. Intenziteta vonja je pomembna, a ni ključna. Nekoliko je nejasen le prevod, saj se »gewürz«
nanaša tako na dišavnice kot na začimbe in bi na
primer »pikantni traminec« sprožil ideje o drugačnih porokah z jedmi, kot jih zagovarja trenutno večinsko domače mnenje. • Tisti pisci, ki želijo odstopiti od običajnega besednjaka, bodo
parfum uporabili v smislu premočnega vonja ali
samo kot slikovito prispodobo. Še večkrat se atribut pojavi v želji, da se poudarijo pozitivne strani
vonja. Nekateri parfum uporabijo misleč samo
na vonj belega, bouquet pa za vonj rdečih vin, kar
se v obeh primerih nanaša na cvetico kot izključno olfaktorno zaznavo. Ameriški avtorji pogosto
uporabljajo bouquet izključno za terciarne arome,
ki izhajajo iz zorjenja vin in včasih tudi iz staranja, zato je zelo pomembno, da take pojmovne
razlike poznamo. • Knjižni citat je več kot poučen. Izpostavi metodo, a doda pomen atmosfere,
motivacije in trenutka radovednosti ter ne zapostavi profesionalne tehnike vonjanja, ki se konča
z analizo in določnim mnenjem. Voh je v ontološkem smislu primitivno čutilo. Že stari Grki
so vid veliko bolj cenili. A njihova ribja omaka,
garum, ki so jo obilno dodajali vsem jedem ter
je pridobljena s počasnim kuhanjem ribjega drobovja v začinjenem grozdnem moštu in kisu, ne
more biti dokaz, da so imeli prav. Tudi če pomislimo na psa ali na podgano, ki zmoreta tisočkrat
bolje vohati od človeka, bi se z mrhovinastim
gobcem, ki je ves čas pri tleh, hitro nehali hvaliti.

»Baldini se je skrbno useknil in nekoliko spustil
zavese na oknih, kajti neposredna sončna
svetloba je škodila vsaki dišeči snovi in vsakemu
fino dišečemu koncentratu. Iz predala v pisalni
mizi je potegnil svež bel čipkast robček in ga
razgrnil. Potem je zamašek narahlo obrnil in
odprl stekleničko. Pri tem je držal glavo daleč
nazaj in zatisnil si je obe nosnici, saj vonja,
za božjo voljo, ni hotel dobiti v nos naravnost iz

stekleničke. Parfum je moral poduhati v razvitem,
zračnem stanju, nikoli v koncentrirani obliki. Kanil
je nekaj kapljic na robec, nato pa z njim pomahal
po zraku, da bi iz njega pregnal alkohol, ter si ga
podržal pod nosom. S tremi čisto kratkimi,
a sunkovitimi vzgibi je potegnil vonj vase kakor
prašek, ga znova izdihnil, zajel zrak, posmrkal še
enkrat v tričetrtinskem taktu in napravil za konec
še en, prav globok vdih, ki ga je nato počasi in

z večkratnim zadrževanjem, obenem pa, kakor bi
ga pustil drseti po dolgih ploskih stopnicah, spet
izdihnil. Nato je zagnal robec na mizo in pustil,
da ga je vrglo vznak v naslanjač. Parfum je bil
ogabno dober.« • Citat si zamislimo kot potek
pri vonjanju vina. Vzemimo ga kot literarni poklon
dišečemu tramincu, ki je ena najbolj originalnih
sort, kar jih imamo v svetovni vinski zakladnici.
Kadar v vinu prijateljujejo tako prelestni vonji,

je sočasno branje uspešnice nemškega pisatelja
Patricka Süskinda, Parfum, nekaj takega kot
obvezno čtivo v osnovni šoli. Kdor pa bi branje raje
zamenjal za film z istim imenom, morda ne bo tako
navdušen. • Zaradi poučnega citata na začetku
članka nas na koncu čaka pomenljiva senzorična
izkušnja v petih korakih, a si takt, kljub Baldiniju,
lahko določite sami. In sledilo bo spoznanje: ja, tudi
aroma traminca je nesramno dobra …

Kontekst tridesetih vzorcev • Tokratno pisanje
je namenjeno »enološkemu marketingu«, kot
poimenujemo celostni pristop, ki naj pokaže na
raznovrstnost dejavnikov, ki vplivajo na nakupno odločitev in nastanek prodajne kategorije
(izdelčne skupine). Slednja pa je osnovni pogoj, da se manj znana ali neznana sorta prebije v ospredje. Traminec, ki seveda ni neznana
sorta, bo zato sem ter tja le primer, da bi lahko
sporočali druge vsebine. Bistvo je v trženjskem,
ne v proizvodnem načinu razmišljanja, kar smo
že stokrat ponovili. Biti »consumer driven«, kot
radi rečejo Angleži, usmerjen na končnega porabnika, je najpomembneje. • Ni pa vse odvisno
samo od vina, saj lahko močna trgovska veriga
ali monopolni status (kot je npr. v Skandinaviji
in še marsikje) načrtno omeji izbiro vin. Zaradi

rasti internetne prodaje in s tem povezanim znižanjem transportnih stroškov se lahko zgodi, da
bodo vsaj vina z višjim identitetnim predznakom
bolje napredovala kot masovni del. Po tej logiki
lahko pričakujemo, da se bo povečala disperzija
okusov in sort. Vendar kljub temu ne bi smeli biti preveč optimistični ali naivni. Na svetu je
menda več kot 12 000 sort, mnoge so še povsem
neznane ali neopisane, približno 6000 sort bi se
našlo v ampelografskih tekstih, da bi na koncu
spoznali, da je le od nekaj deset sort v zadnjih
petdesetih letih v resnici odvisno svetovno vinsko
gospodarstvo. Na slovenski sortni listi je 53 sort,
a bi za finančni obstoj panoge verjetno zadostovalo precej manj kot polovica. Segment ljubiteljev in poznavalcev, ki vsaj načelno raje posegajo
po manj znanih sortah kot večina drugih pivcev,
ne predstavlja več kot šestine trga.

Kdor misli, da se da tudi drugače, se moti
• Uporaba primernega sinonima je zelo pomemb-

na. Če bi v ZDA izvažali sivi pinot, bi ga morali piti le tam živeči Slovenci. Bolje bi se znašel
pinot gris, zaradi francoskih korenin, a le pinot
grigio je zmagovalna zgodba. Ali ni malo čudaško,
da celo Francozi raje napišejo pinot grigio kot
pa pinot gris? Ampak naš okoliš vsaj meji z Italijo, kajne? Pa saj Francija tudi meji … • Podobno
je s tramincem. Gewürztraminer je zmagovalni
sinonim povsod po svetu, »traminer« pa je lahko pomembno poimenovanje na nacionalnem
ali regionalnem trgu ali v niši, kjer so pomembni še drugi dejavniki. • In pri nas? Traminec je
zadostna oznaka, dišeči pri dišečem tramincu pa
je verjetno za večino pivcev samo dodaten opisni pridevnik. Pri vinarjih, ki imajo v vinogradih zares samo dišečega in ne tudi rdečega, gre
za dosledno poimenovanje sorte, kar lahko le
odobravamo. S tema dvema sortnima imenoma,
ki resda nista sinonima, saj gre za barvni varieteti (različka), morda po nepotrebnem spravljamo
v dvom potencialne nove pivce. Pravzaprav morajo vsi pridelovalci traminca doseči aromatsko stopnjo, ki identificira sorto tako, da je pivcem všeč.
• Znani angleški vinopisec Charles Metcalf je vinogradnikom iz Zgornjega Poadižja, od koder
naj bi traminec izviral (Termeno/Tramin), svetoval, naj se omejijo na »traminer«, ker bo povezava s krajem bolj neposredna. Dr. Vouillamoz z
univerze v Neuchâtelu pa je tudi z analizo DNK
dokazal, da traminec ne izvira iz tega mesta, ampak kvečjemu z območja, ki je nekje med »severovzhodno Francijo in jugovzhodno Nemčijo«. Ob spoznanju, da je dišeči traminec le bolj
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Omembe traminca se stalno ponavljajo na različnih listah sort vse od začetka sajenja naprej,
a mnogo drugih sort z istih list že davno ni več. Zato lahko upravičeno sklepamo, da je traminec
ena od arhetipskih sort, ki zdržijo pritisk časa in jim manjka le majhen marketinški potisk,
da se odlepijo od letargičnega stanja.

Po letu 2000 se po svetu razširijo nova znanja o nastanku
arom, ki postavijo pod vprašaj mnoge bele in rdeče sorte.
Neposredna, primarna sortna aroma postane obvezna.
Prav nič je ne sme maskirati.

aromatična mutacija iz sicer »nevtralnega«
rdečega traminca, ki mu po navadi pravimo
samo traminec, je razširjena legenda o izvoru
postala tako opotekajoča, da nam ne preostane drugega, kot da se opremo kar na samo vino.
In tako je tudi najbolj prav. Ali je avtohtonost
res tako pomembna? Tanat označi Urugvaj, malbec Argentino, carmenère Čile, chenin JAR,
shiraz Avstralijo, in vendar gre v vseh naštetih
primerih za stare francoske sorte. • Da je rdeči
traminec manj aromatičen, a bolj roden, ter da
je dišeči kakovostnejši, je že dolgo znano tudi
našim strokovnjakom. Da sta v vinogradih največkrat pomešana, pa je tudi obča resnica.

tramince, ki jih označuje težja aroma. Zato bi
lahko menili, da je »vzhodnoevropskost« bolj
naš notranji, »evropski« problem, ki ga po malem vsi skupaj pomagamo razširjati. Kot da bi
sorta zahtevala tako obravnavo! Traminec je
umirjeno moden tudi v vseh nemško govorečih
deželah. Iz velike razprostranjenosti in uglednosti sledi, da napoved o svetli prihodnosti
ni neumestna.

Aromatska past ali le pomanjkljiva komunikacija? • V vsakem enološkem učbeniku so se

sorte dolgo delile na nevtralne, polaromatične in aromatične. Nekaterim se je pripisovalo
status masovnic in drugim vrhunskost. Sodobna enologija je oba mita na srečo nas vseh že
kar precej omajala. Tako gledanje stroke je bilo
skrajno dogmatično in stereotipno. Vendar lahko dandanes naštejemo vrsto sort, ki so se vrnile iz pozabe, množica novih križancev in sajenje vinske trte na do zdaj deviških zemljah pa

napoveduje drugačno podobo vinskega planeta.
Rajonizacija vinogradništva, ki je imela zadnje
stoletje odločilno vlogo, ker je definirala vinorodne lege in sorte na njih, postaja nekaj takega,
kot je ne do konca izdelano orodje. Sklepamo,
da bo zaradi tega nastala večja škoda, kot se zdi
na prvi pogled. Stroka očitno ni zmogla slediti
spremembam na trgu. Sorte po novem postajajo podobne blagovnim znamkam, saj štejeta
le originalnost in PR. Traminec je v tem smislu
vedno imel svoje, čeprav nekoliko marginalno
mesto. Nikoli se mu ni odrekalo vrhunskosti,
a ga intenzivna aroma ni prinesla do množičnosti, kot jo uživajo muškati ali trenutno celo
renski rizling (na vzhodni obali Amerike), pa čeprav gre za sorodno aromo. • Kaj sploh opredeljuje aromatično sorto? Ali cabernet sauvignon
ni aromatičen, če izkazuje značilen sortni profil?
Seveda ni tolikšne intenzitete kot pri muškatu, a bi sam pojem aromatičnega ne smel povzročiti pomembne zamejitve in ne bi smel biti
kvalifikacijski znak. Pri nas in tudi drugje se je
zaradi nevednosti razširila interpretacija, da so
aromatična vina sladka, kar je še dodatno povečalo priklic, da je traminec za ženske. S tem pa

se je povsem neupravičeno želelo povedati, češ za
nepoznavalce in za k sladici. • »Traminca se drži
vzhodnoevropski sindrom,« pravi J. Robinson,
kar naj pomeni, da je nekoliko »zaostal«, da je
klasično, morda celo staromodno vino, ki ne
izraža potreb časa. Te opazke se nanašajo predvsem na živahnost in čistočo arome ter svežino,
ki ju nekateri traminci res nimajo. Poleg tega je
tudi res, da ga je največ v Alzaciji (2500 hektarjev), kjer si je ustvaril tolikšen ugled, da smo vsi
drugi pridelovalci le posnemovalci. Veliko ga je
tudi v Moldaviji (1700 hektarjev) in sploh povsod
po Vzhodni Evropi. Je pa tudi res, da ga najdemo povsod po novem svetu. V ZDA ga je za 900
hektarjev, predvsem v državah Washington, NYS,
Kalifornija, Oregon, celo v Indiani in Virginiji, kjer so bolj priljubljeni trpežnejši križanci, npr.
traminette in flora. Nova Zelandija in Avstralija (več kot 300 hektarjev) sta se še posebno lotili
senzoričnega razvoja sorte, zato se nam napoved
o svetlejši prihodnosti te sorte ne zdi nemogoča. Dobro gre tudi v Trentinu (360 hektarjev) in
španskemu Somontanu pod Pireneji. V naši bližini je Slavonija (70 hektarjev), Ilok, Vukovar in
Kutjevo pa so tisti kraji, kjer imajo bolj »alzaške«

Priložnost za preboj • Wine Report iz leta
2009 navaja, da je na svetu okoli 40 000 hektarjev traminca, dr. U. Fischer z inštituta v Pfalzu
pa ocenjuje, da ga je pol manj. Glede na našo
majhnost je delež traminca pri nas s približno
212 hektarji in 400 000 litri pridelka razmeroma
velik in govori v prid teze, da so naravne danosti
sila ugodne za to sorto. Ne nazadnje preverljiva
zgodovinska dejstva potrjujejo, da se je traminec na naših tleh sadil prej (1819) kot v Alzaciji
(1870). Omembe traminca se stalno ponavljajo na različnih listah sort vse od začetka sajenja
naprej, a mnogo drugih sort z istih list že davno
ni več. Zato lahko upravičeno sklepamo, da je
traminec ena od arhetipskih sort, ki zdržijo pritisk časa in jim manjka le majhen marketinški

potisk, da se odlepijo od letargičnega stanja.
• Katero sporočilo bo zadostno za premik in
kakšen slog naj načrtujemo? Bolj kot v Alzaciji
bi se o tem lahko menili v Trentinu in predvsem
na Novi Zelandiji in v Avstraliji. Tam nastaja
slog, ki poskuša uravnotežiti pluse in minuse:
ker grozdje hitro dozoreva, je optimalno izbran
čas trgatve ključen in nato hitra izvedba trgatve
v dnevu ali dveh; aromatični terpeni naraščajo ob dozorevanju, zato je zrelost pomembna za
sortne značilnosti; že gensko nizka kislost lahko
še nevarno pade, visok pH pa povzroči milnate
zaznave; če trgatev zamudimo, bo etanola preveč in vino pretežko. Ker radi rečemo, da je modri pinot zahtevna sorta, potem je traminec vsaj
razvajena sorta.

pri rdečem vinu se takoj kaznuje, čeprav vemo,
da iste snovi pod pragom zaznave prispevajo
k značaju rdečega vina. Če le zelo nežne oksidacijske arome, ki so nastale že na tropu, pokrijejo osnovni cvetno-sadni nastavek, že sledijo nižje
točke. Vpliv avstralske vinske šole (letečih enologov) in stotine medijsko izpostavljenih Masters of
Wine uveljavi ničelne odpustke za le majhna aromatična odstopanja od primarne arome. Vsa tehnologija je podrejena kirurški higieni in zmernim
pridelkom, kar skupaj s selekcioniranimi kvasovkami in nadzorovano temperaturo vrenja izrazito
izpostavi čistočo arom. Jasna, natančna in predvsem živahna aroma se pričakuje pri vseh sodobnih vinih, kar velja tudi za traminec.

Čistoča arome • Po letu 2000 se po svetu

spet zelo modne in posledica sodobnega načina
hranjenja, ki poudarja močne občutke (zato sta
sladkor in sol v kombinaciji), je traminec z višjo vsebnostjo prolina in fenolnim kompleksom
ter nižjo kislostjo kot rojen za nove čase. Občutek polnosti in krepkosti, ki ju izkazujejo mnoga
vina, je velika in še neizkoriščena prednost traminca.

razširijo nova znanja o nastanku arom, ki postavijo pod vprašaj mnoge bele in rdeče sorte.
Neposredna, primarna sortna aroma postane
obvezna. Prav nič je ne sme maskirati. Čistoča
arom je pomembna postavka na vseh ocenjevalnih shemah. Neznačilno staranje (kot firnež),
ki smo ga pri nas strpno sprejemali, ni več sprejemljivo. Le kanček preveč animaličnih vonjev

Otip postaja bistven • Ker so taktilne zaznave

→ Nadaljevanje besedila na strani 35

Steyer – Hiša dišečega traminca
Tudi v svetu ni pogosto, ni pa zelo redko, da se
vinar še posebej posveti tej ali oni sorti. Brez
večjih težav se recimo severno od nas najde
vinska klet, ki v svojem portfelju ponuja ducat
ali celo več renskih rizlingov: različni cenovni in
kakovostni razredi, podprti z različnimi vinarskimi
tehnikami, v višjih razredih se predstavljajo
različne lege, najde se penina in ta ali oni
predikat, tudi več njih. In daljšega zorjenja vredne
polnitve dodatno množijo različni letniki, ki lahko
pokažejo razvoj vina in njegovo dolgoživost.

je začela pravzaprav iz nič. Konec osemdesetih
so Danilovi starši kupili prvo zemljišče na
Plitvičkem Vrhu, primerno za vinograd.
Na začetku devetdesetih dobi enega Danilo v
dar od staršev, ko postane bruc na ljubljanski
Biotehniški fakulteti. Za razliko od tistih
današnjih študentov, ki imajo raje avto. Prve
buteljke napolni leta 1993, potem sadi nove
vinograde in leta 1998 dogradi klet s sodobno
opremo, ki je danes že potrebna širitve.
Steyerjevi traminci prihajajo z devetih hektarjev
vinogradov, slogovni razpon pa najbolje prikaže
vsebina krovnega članka, kjer so njegovi
traminci v vseh skupinah: od svežih, mladostnih,
do maceriranih, od mirnih do penine, od suhih
do visokih predikatov, pa niti nismo upoštevali
vseh. Nekako takole: kar zmorejo s tramincem
drugi vinarji skupaj, ponuja Danilo sam. Na
visoki kakovostni ravni. Želite dokaze? Najbolje
se je prepričati na lastna čutila in zaznave. In jih
potem primerjati s tistimi, ki so jih opazili in

Enega redkih takih pristopov pri nas se je
lotil Danilo Steyer iz Plitvice pri Apačah.
S tramincem, natančneje z dišečim tramincem.
Klet, ki se danes povsem upravičeno
predstavlja kot Hiša dišečega traminca,
foto: Marijan Močivnik

Danilo Steyer je tudi duhovni oče
in gonilna sila Salona Traminec, ki je
z letošnjo četrto izvedbo, tako kot vsakič
doslej konec avgusta na gradu Negova,
že krepko prerasel sprva začrtani okvir,
letos gotovo tudi zaradi izrednega, že kar
nepričakovanega števila radovednih
obiskovalcev. Odločitev za salon je
bila torej prava, prav tako kot pred leti
za traminec.

povzdignili domači ali tuji ocenjevalci. Vseh
visokih odlikovanj tule niti ne bomo našteli,
zgolj najpomembnejše, tiste, ki Danilu največ
pomenijo, vsa veljajo samo za dišeče tramince
različnih letnikov in stilov: na Vinu Slovenija v
bližnji Gornji Radgoni leta 2008 šampion za
polsuhi dišeči traminec 2007 in lani prav tam
šampion za polsladki dišeči traminec 2011;

na velikem Decanterjevem ocenjevanju v
Londonu leta 2008 zlata medalja za Vanejo
2003, ki je sladki dišeči traminec iz sušenega
grozdja; da ni bilo naključje, potrjuje velika
zlata medalja za isto vino na Finger Lakes
International Wine Competition 2011 v
Rochestru (država New York); pa še zlata
medalja za ledeno vino 2001, kajpak iz
dišečega traminca, na Concours Mondial
Bruxelles 2005. • Kljub temu da je Steyerjeva
zgodba posvečena predvsem tramincu in se
na tem mestu ne bomo posvečali njegovim
drugim vinom, ne moremo mimo omembe
njegovega ampelografskega vrta, kjer uspeva
več kot 120 različnih sort in klonov vinske trte,
ter sosednjega vinograda, kjer ima vsaka trta
svojega botra. /N. K./
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Dve suhi in mladostni vini pri
dvanajstih in nato še pri trinajstih
maliganih • Če bi bilo takih tramincev še
več in če bi bili še bolj suhi, bi ljudje morda
nehali razmišljati o tramincu kot o sladkem
vinu ali vinu za ženske. Poznavalci bodo
tako in tako vedno imeli kaj pripomniti.
Ampak več svežine (ne kisline!) bi bilo treba
zadržati. Z navojnim zamaškom obstojnost
svežine ne bi smela biti problematična.
Le zakaj ne bi bolj cenili pitkosti kot
krepkosti traminca? Je etanolna razlika
pomembna? Seveda, saj govorimo o vinu.
Vsa vina v tej skupini ponudijo, kar obljubijo.

1. Valdhuber, 2012 • Neposreden, lažji aromatski naskok
vrtnice in muškatnega cveta hkrati. Lepo. Suho, čeprav
s kančkom sladke sledi (kar se že voha?) in zmernim kislim
zatonom ter majcenim grenkim odtisom, ki je značilen. Malo
več raztopljenega CO2 bi dalo pozitivno svežino. Je značilen
suhi predstavnik »straightforward« razreda, kot bi rekli Angleži.
• Prodajno mesto: v kleti, Svečina 19, Zgornja Kungota
• Cena: 7,32 EUR • www.valdhuber.si
2. Senekovič, 2010 • Naskok je najprej kar rastlinski
in cveten ter šele nato zmerno sorten. Kljub trem letom
je aroma mladostna, kar je zelo dober znak. Ob zatonu
peška (rastlinska nota) še poudari suhost. Gre za lažji in
pitki slog, ki mu ni kaj očitati, zato ga sprejmimo takega,
kot je. • Prodajno mesto: v kleti, Spodnji Jakobski Dol 64,
Maribor• Cena: 5,2 EUR• senekovic.ivan@ario.net
3. Dveri-pax, 2012 • Sivobakreni odtenek je sporočilen.
Sveža ataka srednje intenzitete tudi, čeprav je aroma kar
sestavljena, estrska in sortno težja hkrati, vendar značilna.
Srednje polno. Suho, kot se spodobi, ker se kiselkasta sled
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le nasloni na majhno zaznavo sladkorja oziroma mehkobe.
• Prodajna mesta: v kleti, Polički Vrh 1, Jarenina; Vinski
bar Dveri-Pax, Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor • Spletna
prodaja: www.dveri-pax.com/spletna-trgovina/ • Cena:
8,50 EUR • www.dveri-pax.com
4. Steyer, 2012 • Sijoče rumenkasta barva napove svežino,
ki se v ustih takoj zazna, tako tudi neposredno, a morda malo
enoznačno cvetno sortno aromo. Suho in polno ter skladno
vino narekuje skorajšnjo rabo. Izkoristimo ga zdaj, ko je vse
v ravnotežju. • Prodajno mesto: v kleti, Plitvica 10, Apače;
www.kozelj.si • Cena: 8,45 EUR • www.steyer.si

Suho, in če zmore leta • Da zrelost
traminca omogoči dolgoživost vina,
je znano. Drugo vprašanje pa je, koliko let
je zares smotrno počakati. Zagovarjamo
stališče, da traminec mora postati »prodajna
kategorija« zato, da bodo kupci vnaprej
vedeli, kaj lahko pričakujejo. Ekskluzivnost
letnika pa je bolj stvar prestiža. Tako
imenovani »arhivski« primerki izpostavijo
višjo zrelost in slog težjih sortnih arom,
kar je odvisno predvsem od izkušenj in
odločitev vinarja.
5. Pra-vino, Dominus prestige, cuveé, 2008 • Visoka
zlata barva in do konca dozorel aromatski profil s težjo
(karamel, med) sortno aromo. Preveč zraka ali želja po
klasičnem zorjenju in vplivu lesa? Kar vse. Mehko in oljnato ter
malo omledno. Značaj pozne trgatve. Zvrst iz 80 % traminca in
20 % sauvignona. • Prodajno mesto: v kleti, Kog 14-15, Kog
• Cena: 15 EUR • www.pra-vino.si
6. Steyer, Steyer Mark, exclusive, 2001 • Lep odtenek
starega zlata in sortno meden prvi vtis. Polno in dozorelo
vino je doseglo vrh. Prvi znaki staranja. 12-letna kurioziteta je
takšna: bogata sorta zmore ohraniti značilnosti kljub letom in
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malo milnatem okusu, ki je pogost pri starejših vinih. Razumeti
kot arhivski primerek, ki je še vedno vreden pozornosti.
• Prodajno mesto: v kleti, Plitvica 10, Apače; www.kozelj.si
• Cena: 14,64 EUR • www.steyer.si

Suha penina, ki pove ravno prav
• Traminec v penini je zahtevno delo, ker če
pH ni dovolj nizek že na začetku, definicija
arome izgubi tisto elegantno natančnost,
ki označuje vrh kategorije. Torej naj ne
bi preveč iskali sortne note, temveč bolj
»klasično aromo« (beri: nevtralno), kar bi
peneči se traminec uvrstilo še višje. Penina
je že zdaj zanimiva, a zelo samosvoja. Kaj se
želi? Aromatska nedvoumnost ali prestižna
prefinjenost?

7. Steyer, Vaneja, Dišeča penina, brut nature • Višja
rumena barva in srednje izražena sortna intenziteta. Divja
vrtnica nakaže sorto, a je zraven očitna kvasna nota, ki tekmuje
s sadnimi zaznavami po citrusih. Malo milnate zaznave zniža
celotno senzorično definicijo. Mehurčki so drobni. Še kremasto.
Zelo, zelo suho. • Prodajno mesto: v kleti, Plitvica 10, Apače;
www.kozelj.si • Cena: 24,40 EUR • www.steyer.si

Suho pri štirinajstih, ker se je
nekdo tako odločil • Trenutek za R. P.

jr. in vinopisce? Vsekakor. Kvartet visoke
polnosti, mehkobe in še vedno elegantne
zrelosti. Sortnost ni v ospredju. Veliko
preizkušanja, znanja in vedenja. Iskanje
višje identitete in zmožnosti sorte ter lege.
Mojstrski primerki. Smisel za »fine tuning«.
Kot nalašč za ustvarjanje vinskih zgodb in
novih paradigem …
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8. Sanctum, 2011 • Prvi vtis je odprt, bujen, zažgan,
na prvo žogo, srednje sorten. Ali je samo zmerna, a zelo
fina sortna aroma dovolj? Da. Visoka taktilnost in fenolni
oprijem naredi vino, ki »se jè, ko se pije«. Za involvirane
pivce. • Prodajno mesto: v kleti, Lipoglav 71, Loče
• Cena: 12,2 EUR • jure_vinum@hotmail.com
9. Pullus G, 2009 • Visokosijoča zlata barva je povedna
sama po sebi. Jasno izražena aroma zrelosti in paleta
sortnih atributov. Tudi skorja kruha. Identiteta v skladju in
ravnotežju arome in okusa. Seveda gre za blockbusterja.
• Prodajno mesto: v kleti, Vinarski trg 1, Ptuj • Cena: 10 EUR
• www.pullus.si
10. Sturm, 2008 • Bakreno zlati odtenek je spet sporočilen.
Oranžno? Ataka pozno dozorele sorte (vrtnice, breskve, prezrele
marelice) in maceracije (kot praprot, retzina). Zelo taktilno vino.
Malo pekoče. Popolna homogenost. Veliko vsega dobrega v
isti točki. • Prodajno mesto: Vinoteka Šturm, Qlandia Novo
mesto • Spletna prodaja: www.evino.si• Cena: 24 EUR
• vina.sturm@siol.net
11. Steyer, Steyer Mark, extreme, 2008 • Motno.
Bakreno. Oranžno? Ekstremni splet cvetnih, sadnih in
rastlinskih arom: akacija, cibetovka, breskev, marelica, po
sveži drozgi, timijan. Zelo retzina. Kot smola in črnilo (indigo)
– mineralno? Kot po izabeli? Kvasno animalična sled. Fenolno
kleno. Toplo, a ne peče. Odštekano? Zagotovo. Intrigantno?
Tudi. • Prodajno mesto: v kleti, Plitvica 10, Apače;
www.kozelj.si • Cena: 24,40 EUR • www.steyer.si

Polsladko sladkih 11 do 12 naredi
vtis • Pri tej skupini je doma aroma.
Polsladko vlada. Je to dokaz, da traminec
rabi višjo zrelost grozdja, da razvije pravo
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aromo, ali pa je to le zahteva trga, ki je tako
sladkasto izvedbo vina že dodobra umestil
v vzorce porabe? Skladnost sestavin je
odlika teh vin, čeprav jih na koncu prijazna
sladkoba nedvomno definira. Kjer zaznamo
moderno čisto sortno cvetico, gre za poznavanje zahtev na mednarodnem trgu. Je to
že prepoznavna prodajna kategorija? Da.

12. Dvorsko vino, 2012 • Izrazito sortna, čista, mladostna
aroma (turški med, vrtnica, liči), nič mesene note, in zato
velika skladnost cvetice in arome, kar je posebna odlika tega
vina. Svežine malo primanjkuje, razmerje sladkost/kislost
je skladno, a vendar na strani sladkorja. • Prodajno
mesto: E Leclerc Ljubljana in Maribor • Cena: 6,8 EUR
• www.dvorsko-vino.com
13. Zlati grič, 2012 • Svetlo, sveže in moderno ob skladnem
razmerju med sladkostjo in kislostjo, zato pitko. Dovolj.
Majčkeno zaprta aroma srednje intenzitete. Med melono,
ličijem in vrtnico. Estrska prevlada. Raztopljen CO2 daje
živahno pikanten pookus. • Prodajno mesto: v kleti, Škalce
80, Slovenske Konjice • Cena: 5,50 EUR • www.zlati-gric.si
14. Jeruzalem Ormož, 2012 • Lep sivobakreni odtenek
napove slog. Aroma je traminčevsko krepka, skoraj mesena,
a ob vseh aromatsko sortnih atributih (vrtnica, liči, citrusi),
ki jih sklene vijolica. Visoko polsladko je jasno sporočilo.
• Prodajno mesto: hipermarketi Mercator • Cena: 7,99 EUR
• www.pfwineries.com, www.jeruzalem-ormoz.com
15. Radgonske gorice, 2011 • Črna etiketa je obče
znana in pove vse. Srednje intenziven sortni naskok poudari
bolj vijolico kot vrtnico, čeprav je preplet cvetnih in sadnih
arom všečen. Je zares polsladko, kar pomeni, da je razmerje
sladkost/kislost zelo uravnoteženo, kar je bistvo pitkosti.
• Prodajno mesto: večina trgovin po Sloveniji • Cena:
pribl. 8,50 EUR • www.radgonske-gorice.si
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16. Jeruzalem Ormož, Mitja's traminec, 2009 • Zelo
zrel in intenziven prvi vtis. Bogastvo čistih, sortno značilnih
zaznav. Zraven še malo botritisa, karamela in lešnikov.
Skladnost cvetice in arome. Zelo visok sladkor (označba:
sladko) je lepo vgrajen in oprt na zaznavno kislost. • Prodajno
mesto: Vinoteka P&F Jeruzalem Ormož, Ormož • Cena:
9,90 EUR • www.pfwineries.com, www.jeruzalem-ormoz.com

Polsladkih dvanajst in pol do trinajst
in pol ima višjo barvo • Zrelost je
zakon, bi menili tokrat. Večja vsebnost
etanola zahteva tudi daljšo rastno dobo,
kar se izrazi v višji teksturi vin, a tudi v
razmeroma hitrem zorjenju, kar je spet zelo
tehnološka dilema. Spomniti na alzaške ali
iloške arome naj ne bo odveč. Aromatski
profil se zaradi višje zrelosti zelo spremeni
in postavi arome v bližino klasičnih zaznav,
ki imajo korenine v tradiciji.

17. Steyer, 2011 • Višja barva in težka »alzaška« aroma
opozorita na bogato sortno aromatiko, ki je zelo obstojna
(karamel). Bolj zrelo kot sveže vino, čeprav ima tudi to
značilnost. Delno botritis. Velika skladnost vonja in arome.
Strukturno. Idealno razmerje sladkost/kislost. Vredno
pozornosti. • Prodajno mesto: v kleti, Plitvica 10, Apače;
www.kozelj.si • Cena: 8,45 EUR • www.steyer.si
18. Kapela, 2011 • Že barva nakaže gostoto. Aromatski
potencial je srednje izražen, bolj cveten, a tudi zrelo saden,
malo meden, tudi do konca razvit. Prijetno toplo in mehko.
razmerje sladkost/kislost je skladno, čeprav v korist sladkorja.
• Prodajna mesta in cene: E Leclerc 5,99 EUR, Mercator
7,59 EUR, TUŠ 8,34 EUR, Spar 7,48 EUR • www.kapela.si

Foto vina: Studio Ajd (www.bottleshooters.eu)
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Predikati kot čisti užitek • Prezrelo
grozdje je morda najbolj naravno jasen
dokaz za obstoj terroirja in še bolj lege.
Rastišče izkaže potencial. Prodajna
degustacija se mora zgoditi v skrbno
izbranem obdobju. Večina izborov, potem
ko dosežejo vrh, ostane očarljivih (beri:
visoke ocene na mednarodnih ocenjevanjih)
še približno dve do tri leta. Če se potem
še dolga leta uspejo obdržati na vrhu, gre
za primerjalno prednost, ki bi jo morali do
konca tržno izkoristiti. Čeprav je obstojnost
predikatnih vin visoka, to vseeno pomeni,
da imajo omejeno življenjsko dobo.
Uporabljeni besednjak ne odraža dejanske
odličnosti vin.

19. Cerjak, 2012 •Srednja intenziteta sortne arome je kljub
temu dobro obstojna, in tudi prvi vtis je sortno čist in dobro
izražen. Krepko strukturo poudari izjemno visoka vsebnost
etanola, razmerje sladkost/kislost pa je na strani sladkorja.
Predikat ni označen, a menimo, da gre za visok izbor. In
16 vol. %. • Prodajno mesto: doma, Pesje 7, Krško; v kleti,
Zgornja Pohanca • Cena: 14 EUR • Telefon: 041 224 803
20. Radgonske gorice, Vinea, izbor, 2011 • Srednja
intenziteta sortnih značilnosti izpostavi prezrelo in suho
sadje, rozin pa še ni, ker je vino še zelo mladostno. Razmerje
sladkost/kislost je zelo skladno. Obča eleganca vina je odlika,
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stopnja predikata pa povsem ustreza označbi. • Prodajno
mesto: E Leclerc, Mercator Hipermarket Rudnik, Dom penine
• Cena: pribl. 12,50 EUR • www.radgonske-gorice.si
21. Leber, izbor, 2011 • Srednja intenziteta sortnih
značilnosti ob kančku »težke«, kompleksne arome. Izbor je v
skladu s standardom. Sladkoba pred kislostjo. Vino je še zelo
mladostno tako glede barve kot cvetice in arome, zato do
končne podobe potrebuje še kakšno leto dodatnega zorjenja.
•Prodajno mesto: v kleti, Podigrac 19, Zgornja Kungota
•Cena: 8 EUR • www.vino-leber.si, 031 559 896
22. Vino Kupljen Jeruzalem, selection prestige,
izbor, 2007 • Odtenek starega zlata gre z letnikom. Cvetica
(zrele marelice in breskve, karamel) je na ravni jagodnega
izbora. Velika koncentracija v okusu in kisli dotik bosta
obetavno podaljšala zorjenje. V formi za zmage. In le 10 vol. %.
•Prodajno mesto: Vinoteka Koželj •Cena: 10,37 EUR
•www.vino-kupljen.com
23. Pra-vino, jagodni izbor, 2007 • Visoka stopnja
jagodnega izbora je očitna. Vino je dozorelo, zato ne manjka
zaznav po suhem sadju in karamelu. Sortne zaznave so
dobro izražene ob rahli milnati noti. Visoka koncentracija
lepo vgrajenega sladkorja je kot kronski dokaz za plemenito
prezrelost grozdja. •Prodajno mesto: v kleti, Kog 14 -15, Kog
• Cena: 20 EUR • www.pra-vino.si
24. Prus J., ledeno vino, 2007 • Najprej slamnat prvi vonj,
potem čistost koncentrirane sortnosti (smolnata nota, suhe
marelice, marmelada) in obča bogatija zaznav – opulentno.
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Izrazito sladko. Še mladostno in zelo šarmantno. •Prodajno
mesto: v kleti, Krmačina 6, Metlika •Cena: 61 EUR
• www.vinaprus.si, 041 690 112
25. Mavretič, suhi jagodni izbor, 2008 • Svetlo
kostanjeva barva je še vedno mladostna. Izjemen prvi vtis in
paleta sortnih atributov. Zraven še mesena sadnost traminca,
a tudi svežina, ki napoveduje velik potencial. Kompletno
vino z neverjetno eleganco kljub bujni teksturi. Ljubko v vseh
pogledih. •Prodajno mesto: v kleti Kamenica 6, Metlika
•Cena: 20 EUR •www.mavretic.si
26. Steyer, Vaneja, iz sušenega grozdja, 2003
• Visokorumena barva še vedno kaže zelene odtenke kljub
letniku. Zelo obstojna sortna zaznava tudi v pookusu. Velika
koncentracija vseh sestavin. Aroma: marelična marmelada,
pečene slive, karamel. V zaključku pikantna sled. Toploti
v ustih in želodcu botruje etanol. •Prodajno mesto: v
kleti, Plitvica 10, Apače; www.kozelj.si •Cena: 61 EUR
•www.steyer.si
27. Steyer, Kraljevo vino, ledeno vino, 2001 • Čokoladno
karamelna barva in vkuhane rozine ali fige. Neverjetna
koncentracija sladkorja in kislin. Letnika ni moč niti predvideti
in bi skoraj menili, da zato nima senzorične vloge. Do konca
ekstrahirana zrelost grozdja. Zelo posebno, izjemno vino.
Nima značilnosti klasičnega ledenega vina (a ne zaradi
omembe šolanja v hrastovih sodih). Izven konkurence.
•Prodajno mesto: v kleti, Plitvica 10, Apače;www.kozelj.si
•Cena: 73,20 EUR • www.steyer.si

Za tiste, ki so glede traminca še v dvomih, predlagamo vajo: 1. natočimo si kozarček traminca;
2. s palcem in kazalcem tesno stisnimo nosnici, da dihanje skozi nos ne bo mogoče;
3. vdihnimo skozi usta in zadržimo sapo; 4. naredimo majhen požirek in zaprimo usta;
5. počakajmo tri sekunde (kaj imamo v ustih?) in nato sprostimo nosnici – hevreka!

Foto vina: Studio Ajd (www.bottleshooters.eu)
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Poučen primer iz ZDA • Ker so ZDA pomemben izvozni trg za slovenska vina, si poglejmo, katere bele sorte so v zadnjih
šestih mesecih najbolj pritegnile redne vinopivce. Podatke povzemamo iz analize (Wine Intelligence, 2011), v katero je bilo zajetih
2044 oseb, odstotki pa nakazujejo pogostnost odločitve za posamično sorto. • Kaj pove grafikon? Po našem mnenju so le štiri sorte
nevtralne, vse ostale pa aromatične. Ker v ZDA tudi sivi pinot pojmujejo za aromatično sorto, so torej le tri nevtralne (chardonnay,
chenin, semillon). Sauvignon blanc in fumé blanc (sauvignon, šolan v bariku) bi lahko sešteli. Ali to končno pomeni, da so prav te sorte
perspektivne? Je traminec v vzponu? Kateri slog traminca? Katerega porekla? Za trgovino ali gostinstvo? Vsa ta vprašanja zahtevajo
dodatne premisleke. In sploh, 1970. leta, ko se je začel uveljavljati chardonnay, ni bilo nikogar, ki bi si upal tej sorti pripisati tako
uspešno prihodnost. Niti novozelandski sauvignon v osemdesetih letih ni bil videti tako perspektiven, zdaj pa zavzema več kot polovico
novozelandskih vinogradov in je med najbolj priljubljenimi vini v Avstraliji, Veliki Britaniji in še marsikje. Nagradno vprašanje za milijon
dolarjev bi torej bilo: katera sorta bo najpomembnejša čez dvajset let? Traminec? S katerim sinonimom? Gewürztraminer, traminer,
savagnin, gentil aromatique rose, traminer parfume?
• Morda se tu znajde tudi atribut mineralnosti,
ki nima znanstvene podlage v eni sami sestavini
in prav gotove ne v mineralih. A vendar priznamo, da nekatera vina dajejo to pozitivno zaznavo, ki jo cenimo. • Od sodobnega traminca se
zahtevajo živost (angl. zesty), kljub zrelosti še
vedno mladostna aroma (halo!) ter prijetna pikantnost, ki jo čutimo na dlesnih in nebu. • Nič
več pa ne hvalimo tako imenovane »sortno značilne« grenčice, ki je pogosta pri tramincu in
muškatu. Nova spoznanja odkrivajo, da to ni
sortna značilnost, ampak posledica prezgodnje
trgatve in vpliva flavonolov oziroma prisotnosti
kaftarne kisline.

Na marketinški strani • V zvrsteh, v parih in
triih sta chardonnay in cabernet sauvignon
velikokrat priskočila na pomoč. Bolj znana sorta
podpira manj znano, in ko se trg obrne v korist
slednje, lahko bolj znano izpustimo. Traminec
se je na mednarodnem trgu na ta način že pokazal predvsem skupaj z rencem in muškatom,
ker jih povezujejo terpenske arome. Druge sorte se v takih kombinacijah, razen sivega pinota in zelo redko sauvignona, še niso izpostavile.
• Glede smotrnosti odločitve za en sam vodilni
sinonim oziroma poimenovanje sorte smo se že
opredelili. Tudi v Avstraliji si pomagajo s »spicy
gewurz«, kadar želijo poudariti, da gre vendarle za posebno lastnost traminca. • Najbolj pa
bo treba razdreti stereotipe. Traminec ni samo
sladko vino. In tudi kadar je sladko, a lepo dozorelo, se tak »dobro vgrajeni« sladkor ne izrazi
z osladnostjo. Še posebno to velja za »muzejske« primerke, saj tudi kondenzacija taninov
spremeni zaznavo sladkega. Ker radi pretiravamo pri nasvetih o univerzalnosti rabe vin, bi si
želeli, da tramincu ne bi delali tolikšne krivice:
suho je za aperitiv in sladko za k sladici. A če
nekdo želi na vsak način kršiti izkustvena pra-

vila, naj jih. Vinska svoboda ne pozna krivcev.
• Snov, ki spominja na liči in morda še bolje opiše sortno aromo kot vrtnica, se najde v tramincu in ličiju. Morda prav zato J. Halliday pravi,
naj se traminec »začne z vrtnico in konča z ličijem«. Ker Azijci poznajo liči bolje kot na primer
hruške, je uporaba pravega atributa pomembna. Je kdo pomislil na kardamom? Kaj pa kari,
ingver ali kokos? Turški med ali kutine? Večina
piscev trdi, da je traminec idealen za japonsko
ali kitajsko kuhinjo. Odveč je razlagati, zakaj.
Če si ogledamo nekatere že naštete atribute, je
vse skupaj samoumevno. Zanimivo pa je, da isti
znani avtorji traminca ne omenjajo tako pogosto (ali sploh ne) ob sladicah, kar je morda spet
zaradi navezanosti na azijsko kuhinjo. • Po moji
osebni presoji gre taktilno vino, kakršno je traminec, dobro skupaj s podobno taktilnimi jedmi. Zato bi traminec priporočal pri jajčnih jedeh, paštetah, gosjih jetrih, pikantnih sirih in
jedeh iz sira ter sploh pri cvrtjih (kaj pa flancati?) ter raznih zelenjavnih ali mesnih pitah. Pri
ribah bi bil previdnejši. Bakalar? Najbrž bi rahlo
barikiran, zrel traminec lepo naskočil pastozno
zmes. Ob nežno kuhani (parjeni) ribi ali z žara
pa bi se raje odločil za kaj bolj »nevtralnega«.

Kaj so tokrat sporočili domači izbranci
• Najprej naj povem, da me je paleta vin v celoti
presenetila in navdušila. Toliko lepote na kupu
nisem pričakoval niti v najbolj skritih sanjah.
A bolj kot kakovost vin me je razveselila želja
po preizkušanju, po iskanju lastnega sloga in
originalnosti. Imamo skupino, iz katere bije sodobno znanje, pa tudi klena osebna odločitev
o prav takem, vnaprej določenem slogu, ki ga
enolog zna ognjevito zagovarjati. Odeon predikatnih tramincev je poglavje zase, in v resnici bi
morali spraviti skupaj desetino najvplivnejših
novinarjev in jim zaigrati to muziko. Pri štirih
suhih primerkih se jasno prikaže zrelostna poanta – pa v resnici ne gre za razliko v vsebnosti

etanola, ki je vendarle postala naravni razlog za
delitev v skupine, kot si sledijo. • Med specialisti
bomo izpostavili »črno« etiketo radgonske kleti, ki je že pol stoletja enaka. Ali to ne pove vsega
o pomembnosti blagovne znamke? In potem je
tu še pozornosti vredna pahljača Steyerjevih vin,
ki je nekakšen »tour de force« – poglejte, kaj si
upamo in zmoremo. Torej imamo dva specialista
za traminec, ki zvesto izpolnjujeta obljubo, dano
pivcem. Če to ne bi bilo res, ju že ne bi več bilo.
A to velja tudi za vsa druga vina, ki sama oznanjajo poslanstvo naših znamenitih leg. • Nekaj
dilem se je vseeno postavilo. Štirje zamaški so
bili že dodobra namočeni, čeprav napak te vrste
(TCA) ni bilo. Slab stik med vratom steklenice
in zamaškom pa je dejavnik tveganja; o neznačilnem staranju bi se bilo treba še pogovarjati; kako
»suho ali sladko« se zdi vino pri določenem pH,
bi se splačalo raziskati; posebno obravnavo bi si
zaslužile hrbtne etikete in nejasna hierarhija pojmov v smislu, katere informacije koristijo končnemu porabniku. • Nazadnje lahko ugotovimo,
da specifična aroma sorto marsikje po svetu drži
v pat položaju. Prav povsod se ukvarjajo s podobnimi stereotipi kot pri nas. To najbrž pomeni, da so sortne značilnosti zelo dominantne in
stabilne, zato sprožijo podobne odzive. V zadnjih
desetih letih so se vinogradi v Trentinu skoraj
podvojili. Drugje tako velikih odstopanj ni bilo.
V zraku pa že približno dve leti visi teza, da se
traminčev trenutek bliža. Bodimo zraven.

Za pivce »s posebnimi potrebami« • Hočeš no-

češ moramo priznati, da traminec zahteva počasno spoznavanje. Sorta ni narejena na prvo
žogo, čeprav aroma bije iz kozarca in se nam z
etiket nasmihajo žametasti cvetovi vrtnic, kot
da bi hoteli namigniti: še narišem se, pa ti še ni
dovolj … • Za tiste, ki so glede traminca še v
dvomih, predlagamo vajo: 1. natočimo si kozarček traminca; 2. s palcem in kazalcem tesno stisnimo nosnici, da dihanje skozi nos ne bo mogoče; 3. vdihnimo skozi usta in zadržimo sapo;
4. naredimo majhen požirek in zaprimo usta;
5. počakajmo tri sekunde (kaj imamo v ustih?)
in nato sprostimo nosnici – hevreka! Od zdaj naprej bomo vedno vedeli, kako žalostno se počutijo ljudje, ki pijejo in jejo, a ne vohajo. Nam,
srečnežem, pa se je traminec razkril v vsej svoji
milosti …
Dušan Brejc
foto: Marijan Močivnik

