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2 x 7 najboljših
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Foto vina: Studio Ajd (www.bottleshooters.eu)

Da sta sauvignon blanc (blanc je po francosko bel) in cabernet franc starša cabernet
sauvignona, je dobro znano. Manj pa, od kje izvira, saj so dolgo časa menili, da iz
Bordeauxa, kjer je bil prvič omenjen na začetku 18. stoletja, toda novejše raziskave
mu domovinskost pripisujejo v dolini reke Loare, kjer so ga v 16. stoletju narečno
imenovali fiers; pride od latinskega ferus (divji), kar je isto kot v francoščini sauvage.
Tega plemenitega divjaka so svetovni vinogradniki zadnje čase nadvse vzljubili:
leta 2000 skupaj 65 tisoč hektarjev, deset let pozneje že 110 tisoč. Slovenski delež
je en odstotek ali 1066 hektarjev.
Vina so razvrščena po letniku pridelave, od najstarejšega do najmlajšega.

Šturm
Bela krajina
sauvignon
2009
suho

Izbor Marina Beroviča

Zreli rumeni toni. Dolga
maceracija je dala zrelo
medene oddaljene
vonje muškatnega
cveta. Dobra in zelo
kompleksna struktura,
prijeten in zelo dolg
pookus. Zahtevno
in reduktivno vino.
Za sladokusce!

V svetovnem merilu zelo popularna sorta, verjetno potomec savagnina. Poznamo
več stilov sauvignona: v Malboroughu na Novi Zelandiji lahek, svež, suh, osvežujoč,
po paradižnikovih listih, v Martinboroughu travnat in kosmuljast, v Čilu svež,
z bogastvom suhih zelenih začimb in dotikom karamela, iz doline Loare po dimu
in kresilnem kamnu, na Štajerskem z bezgovo cvetico, v Goriških brdih in Vipavski
dolini po pušpanu in strukturiran, imenitna sladka botritična vina prihajajo iz
Sauternesa in Barsaca.

Bregar
Goriška brda
sauvignon
2010
suho

Vinska klet Krško
Dolenjska
sauvignon
izbor 2010
sladko

Edi Simčič
Goriška brda
sauvignon
2011
suho

Mavretič
Bela krajina
sauvignon
ledeno vino 2011
sladko

Bogati, zrelo rumeni
toni. Vonj po suhih figah
in kutinah se prepleta s
finimi botritičnimi toni
in priokusom tobaka.

Zreli rumeni toni.
V cvetici prijeten
karamel, vanilja in črn
poper. Telo odlikuje
kompleksen okus
kutine, suhe hruške,
jabolk, vanilje in
karamel barika. Prava
mojstrovina!

Svetlejši zlato rumeni
toni. Fina mešanica
suhega sadja, rozin in
marelic, ki se prepleta
z izjemno finimi odtenki
lipovine. Harmonična in
zelo lepo uravnotežena
perfekcija.

Reia
Goriška brda
sauvignon
2011
suho

Santei
Vipavska dolina
sauvignon
2011
suho

Sutor
Vipavska dolina
sauvignon
2011
suho

Slamnato rumeni
toni. Zaprt v oddaljeni
cvetici, zrele vonjave.
Kompleksen v telesu,
sestavljeni prijetni okusi
surovega domačega
kostanja z dotikom lesa
in belih taninov, sena
in melone.

Temnejši slamnato
rumeni toni. V cvetici
rahlo medene
note, čebelji vosek
v kombinaciji s
pušpanovimi vonjavami
in rahlim, lesno
vaniljskim tonom.
V telesu nekaj hrastovih
taninov.

Zanut
Goriška brda
sauvignon
2012
suho

Mužič
Goriška brda
sauvignon
2013
suho

Dveri-Pax
Štajerska Slovenija
sauvignon
2013
suho

Pullus
Štajerska Slovenija
sauvignon G
2013
suho
Svetli slamno rumeni
toni. V cvetici
bezeg, listi zelenega
paradižnika, citrusi in
listi zelenega čajevca.
V okusu bel ribez, z lepo
zaokroženo teksturo
zrelih jabolk, citrusov
in grenivke z dolgim
pookusom.

Dr. Marin Berovič, profesor bioprocesnega in fermentativnega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo, nacionalni in mednarodni ocenjevalec vin, član trinajstih mednarodnih žirij

Izbor Tilna Praprotnika

Sauvage! Divji! Morda zaradi vonja ali zaradi bujne rasti? Vsekakor ena od redkih
sort, za katero vsi mislimo, da vemo, kakšno bi moralo biti vino. A vendar zna
presenetiti in marsikateri vinar se ga loti drugače. Odmik od klasike je vsekakor
dobrodošel, saj se hitro zavemo, da je lahko sauvignon tudi vse kaj drugega
kot 'zgolj' mačje lulanje, bezeg, kosmulja, paprika ... In zato mi je všeč, ker zna
presenetiti tudi takrat, ko mislimo, da o njem vemo vse.
Tilen Praprotnik, vinogradnik in vinar, zbiralec starih istrskih sort
in ocenjevalec na mednarodnih in lokalnih vinskih ocenjevanjih v Istri

Koliko oranžnih
sauvignonov poznate?
Verjetno ne veliko.
Ta je lep primerek te
'nove' barve vina. Vonj
sprva zadržan, a se
hitro odpre, v ustih je
robusten in prijetno
izsuši brbončice. Iščem
sauvignon, a ga ne
najdem. Pa kaj zato,
odličen je!

Ni mlad, je zlat. Njegov
vonj kaže leta, pa
vendar je dehteč in
omamen. Ni bezga in ni
kosmulje, sta pa zato
eteričnost in zeliščnost,
tudi citrusi in nekaj
pikantnosti. Morda ne
bo več dolgo, a danes je
njegov dan. Tudi dolžina
je njegova vrlina.

18,30 EUR
Vinoteka Šturm,
Qlandija,
Novo mesto

8,70 EUR
Vinoteka Brda,
Dobrovo

Med, suha marelica,
kandirano sadje in
še veliko drugega.
Ekstatičen, zelo sladek,
a ne osladen. Tekstura
je svilena, toda čvrsta,
mehko, a polno in
bogato vino. Sploh se ne
čudim vsem osvojenim
medaljam, z besedami
je težko prikazati
njegovo veličino.
36,60 EUR
V kleti:
Rostoharjeva 88,
Krško

18,00 EUR
V kleti:
Vipolže 39a,
Dobrovo

Močan letnik in krepak
sauvignon. Zeliščen,
travnat, na trenutke
eteričen. V ustih
krepak, poln in bogat,
z dolgim zaključkom.
Ni klasičen, je pa dober.
Za sproščene trenutke
iskanja notranjega
ravnovesja in odgovorov
na zares težka
vprašanja.

50,00 EUR (0,375 l) 9,00 EUR
Restavracija Separe, V kleti:
Ljubljana
Neblo 32, Dobrovo

14,64 EUR
V kleti:
Dolanci 9, Štanjel

16,00 EUR
V kleti:
Podraga 30,
Podnanos

Malce zadržan vonj,
a se splača počakati,
po nekaj trenutkih
razkrije vse razkošje
svoje divjosti. Nomen
est omen v tem primeru
vsekakor velja. Bezeg
in še enkrat bezeg,
a vendar bi se našlo še
kaj. Še veliko. Brbončice
so polne, noče in noče
se posloviti.

Značilno mačje lulanje
na pokošeni travi. Glede
na povedano bi moral
odbijati, a je ravno
nasprotno, privlači.
V ustih je poln in
razkošen, tudi nekoliko
kremast, kar mu
pravzaprav zelo paše.
Kljub vsemu je svežina
zavidljivo prijetna in
poživljajoča.

Pravi Štajerec:
preprost in odkrit,
žgečkljiv in osvežujoč.
Začinjen z nekaj tiste
prvinske drznosti,
ki pri renomiranih
sauvignonih ni ravno
običajna. Pa ni kriv
sauvignon, še zdaleč ne.

14 EUR
Vinoteka Rožmarin,
Maribor

8,54 EUR
V kleti:
Plešivo 5a, Dobrovo

9,60 EUR
10,00 EUR
Vinski bar - Vinoteka V kleti:
Dveri-Pax,
Vinarski trg 1, Ptuj
Ul. Vita Kraigherja 3,
Maribor

