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Če si predsednik združenja vinarjev države
New York na dveh najpomembnejših
mednarodnih vinskih sejmih, v Düsseldorfu
in Londonu, na čelo napiše »Riesling«,
vemo, da ne gre za nastopaško puhlico,
temveč je v ozadju zagotovo promocijski
projekt. Na njihovi spletni strani je vse
napisano. Rizlingu želijo dati novo veljavo,
prodajno spodbudo, saj gre za izjemno
sorto, ki si zasluži več, kot trenutno dobi
na mednarodnem trgu. Ali se ob tem
tudi nam ne zdi neverjetno, da si mora
tako znana sorta, ki jo pozna prav vsak
ljubitelj vina (le kolikšen bi bil priklic),
pomagati na tako profani način? Zato bo
kontekst pisanja v povezavi med vinom in
etiketo, torej v nekakšnem senzoričnem
marketingu, kot se spregi reče danes,
ko se zraven degustacijskih pojmov
zajamejo še vizualni učinki podobe vina
in odločitev o slogu, ki jo vinar sprejme
zavestno vnaprej. O prav vsem pri vinu ne
more odločiti narava. Pri opisih vin bom
zato dodal še več marketinških poudarkov,
vključujoč razmisleke, ki izhajajo iz videza,
torej etikete, ki ji na splošno pri nas vinarji
posvečajo premalo pozornosti. Kadar
varčujemo pri njej, smo že naredili večjo
neumnost. Če ta košček papirja ne ujame
pogleda vinopivca, smo veliko zamudili.
Seveda nisem oblikovalec z izostrenim
čutom za detajl. Sem pa leta dolgo moral
prodajati zelo različna vina po svetu, zato
sem bil vpet tudi v razmislek o etiketah.
Naj bo renski rizling priložnost, da ti dve
zgodbi vsaj tokrat malo povežem.

Renski
rizling

»Label drinkers« • Sintagma v naslovu se je v

mednarodnem in predvsem ameriškem vinskem tisku pojavljala leta. Nanašala se je predvsem na snobe, ki si šele na podlagi videne
etikete upajo izraziti pohvalo ali grajo. Zato so
tako imenovane slepe degustacije, kjer poreklo
vina ni bilo razkrito, postale zelo pomembne
in so nujne na mednarodnih ocenjevanjih vin.
Ker pa degustacija vina ni znanost, ampak zelo
subjektiven odziv posameznika, nekateri znani
vinski pisci odkrito zanikajo, da slepa degustacija oceni vina prida objektivnost. Zaradi te
dileme, ki je večna, je bilo posekanih že preveč
smrek, zato ne bom tratil papirja na tem mestu. Osebno imam najraje, da degustator dobi
predse le natočen kozarec vina, in ga torej ne
more zavesti niti zakrita oblika steklenice ali
vratu, še manj barva kapice, ki se lahko vidi,
ali uporaba navojnega ali plutastega zamaška,
ki lahko takoj sprožita priučene vzročne zveze
glede na zaznave. Če je na primer vino malo
zaprto, neizrazno in vidimo, da ima steklenica
navojni zamašek, bomo zlahka sklepali, da je
odlična zatesnitev, ki vinu ne omogoči »dihanja«, razlog za reduktivnost, ne da bi pomislili, da je bilo vino morda tako, že preden je bilo
natočeno v steklenico. Amerine in Roessler,
znanstvenika iz Davisa v Kaliforniji, pravita
temu »a learned respons«, kar bi lahko prevedli kot priučen, naučen ali morda celo učen
odgovor, odvisno od konteksta. • Po drugi
strani je sintagma navajala pivce k branju etiket in spoznanju, da so vina lahko zelo različna in predvsem sortno čista (100-odstotno iz
ene same sorte). Šele v sedemdesetih letih so
Američani sprejeli sortna vina in jih razumeli kot različna od zvrsti, ki so prevladovale do
tedaj. Včasih so bolj kot sortna vina zmagovale ugledne lokacije, pokrajine ali kar lege (jih
imamo zato 384 v Sloveniji?), ki so ponudile
odlična vina. Zato se v ZDA kljub vinskemu
sporazumu z EU še dandanes ne morejo odreči generičnemu »White Burgundy«, kar v bistvu ne pomeni nič, kot tudi ne »Chablis«, ker
se že od nekdaj nanaša na tip vina, podobnega
chardonnayju, a je s širitvijo prodajnih količin
v najnižjem cenovnem razredu prišlo tako daleč, da je sicer krajevno ime postalo le sinonim
za »sweet white plonk«, sladko belo brozgo,
kot bi posmehljivo rekli pri nas. Nemški in

predvsem alzaški renci so bili vedno spoznani
kot tisti, po katerih se merijo vsi ostali. Potem
pa sta se na angleškem trgu pojavili blagovni znamki Blue Nun in Liebfraumilch. Ker je
prodaja rasla in postala masovna, sta vini vedno bolj izgubljali renski značaj, dokler se v
poznih devetdesetih letih spet ne zgodi preskok v kakovostno smer, in renski rizling spet
začne pridobivati na veljavi.

IRF • International Riesling Fundation je zveza
pridelovalcev vina, ki so si zadali nalogo, da
bodo promovirali najplemenitejše belo vino
na svetu. A kako to, da so si prav Američani
morali izmisliti tako akcijo, h kateri vabijo vse
pridelovalce rencev na svetu? In še to na vzhodni obali ZDA, ki večini ljudem ne pride prva
na misel. Kalifornija že še, ne pa »neki« Michigan … Naj to le pove, da je vino v osemdesetih letih prejšnjega stoletja padlo v roke velikega kapitala, zato je njegova pridelava prešla
v globalno gospodarstvo. Mednarodni urad
za vino je tedaj modro svetoval, naj se vinogradi ne sadijo tam, kjer »uživanje vina ni del
tradicije«. Seveda so Američani dovolj spretni,
da ne pozabijo omeniti, naj ljubitelji rencev
dvakrat (!) letno posežejo po znanih nemških
vzorcih, češ domovina renca je le v Evropi, a
hkrati že poudarijo, da bo večina, kar se razume samo po sebi, vztrajala pri domačih (ameriških). Državi New York in Washington sta se
že mednarodno uveljavili kot ugledni destinaciji za renski rizling. V mestu New York v treh
poletnih mesecih in v več kot dvesto restavracijah že nekaj let teče Summer of Riesling, ki
vino predstavlja kot idealno poletno osvežitev,
saj je vsebnost etanola običajno zmerna, značaj vina pa živahen, kar to sortno vino naredi
za najprimernejše za ta letni čas. Zraven deluje
še www.drinkriesling.com, kjer pivci najdejo
še več informacij o vinu, vse v kontekstu, da
več znanja in vednosti prinese tudi večje zadovoljstvo ob uživanju vina. Pod okriljem IRF
je še vrsta drugih dogodkov, ki vsi skrbijo za
promocijo sorte. Temu bi lahko rekli kreiranje mode. Pravzaprav imamo samo tri uspešna
strateška prodajna izhodišča. Kreiranje mode
je ena od njih. A ni enostavna, ker se potre-
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... kako to, da so si prav Američani morali izmisliti tako akcijo,
h kateri vabijo vse pridelovalce rencev na svetu? In še to na vzhodni
obali ZDA, ki večini ljudem ne pride prva na misel.

»By drinking riesling, you become a better person«.
(Kdor pije renca, postane boljši človek)
Paul Greco

Opisi in komentarji
buje veliko denarja in je izplen vedno vprašljiv. Najlepše je, da že imamo tako originalno
vino, da ga vsi hočejo in se ga večina pridela
na omejeni površini (npr. svoje čase novozelandski sauvignon), kar pomeni, da morajo
sledilci vložiti veliko truda, da dohitijo modo,
medtem pa je prvak že začrtal nov boom.
A pri vinu nič modnega ni zelo trajno. V desetih do dvanajstih letih se slog vina zagotovo
spremeni za toliko, da je spet na vrsti garanje.
Tretja pot je prevzemanje tržnih deležev, kar se
nenehno dogaja že več kot trideset let, a o teh
zadevah razpravljajo le insiderji. • So pa med
vinarji tudi taki, ki pravijo, da ne potrebujejo
trženja in mode, ker se jim ni treba prilagajati.
Kje sem že slišal za takšne? Se bo morda kateri
naš vinar vključil v IRF?

še ducat terpenov, kar naredi aromogram kar
precej zamotan. • Z bolj uporabniške strani je
dobro vedeti, da se bo pri arhiviranju vina razvilo veliko manj TDN pri 15 °C kot pri 30 °C,
ko se vsebnost lahko podvoji. Kadar so vina
že nagnjena k oksidaciji, se zdi, da je TDN še
močneje izražen. Vso to razpravo pa do konca oteži ugotovitev, da je pogosto možno maskiranje z drugimi aromatičnimi snovmi, kar
pomeni, da TDN ne bomo zaznavali premo
sorazmerno, v odvisnosti od večje ali manjše
vsebnosti. Še več. Aromatično delujejo le prosti, nevezani terpeni, ki jih v celokupni količini ni več kot petina. TDN tudi ni spojina, ki
bi bila odvisna od kvasovk, ki jih po navadi
»krivimo« za večino tako imenovanih sekundarnih arom, ki nastanejo pri vrenju. Vendar
tudi tokrat ne bo šlo brez vinograda. Manjša
IRS • Tri leta po ustanovitvi IRF so tri najdostopnost dušika v tleh vodi k višji vsebnosti
pomembnejše nemške regije ustanovile IRS
TDN. • Še zanimivejša je ugotovitev znanstve(Internacionales Riesling Symposium). Letos se
nikov, da lahko plutast zamašek absorbira več
je zgodil drugič v Nemčiji, selil se bo v Avstrakot 50 odstotkov TDN v dveh letih po stelijo in Kalifornijo. S tem smo si že priznali, kje
kleničenju, navojni pa prav nič. Spomnim se
so glavni bodoči trgi za prodajo te sorte, a tudi
preizkusov novozelandskih vinarjev, ko so pred
za pridelavo. Kot da Alzacije ni več. Kaj pa
desetimi leti pospešeno uvajali navojne zamaPoadižje, pa sosednja Avstrija in ne nazadnje
ške. Na londonskem sejmu so nam dali v pre– mi? Zdi se nenavadno, da v novem svetu visojo enako vino, napolnjeno isti dan, enkrat
dijo več priložnosti za promoviranje in rast
z navojnim in drugič s plutovinastim zamarenskega rizlinga kot v stari Evropi, kjer je roškom. Bistvo razlik ni bilo, da bi se spremenijen. Kakor koli. Nemčija je vinarska velesila in
la intenziteta arom. Rence, zamašene s pluto,
verjamem, da bo v prihodnje kralju med vini
smo spoznali kot klasične, evropske, navojne
namenila še več pozornosti.
pa smo potisnili v novi svet. Kdor je takole reTDN • Trimetil-dihidro-naftalen (TDN) je
zoniral, je na obrazu vinarjev opazil zadovoljen
substanca, ki v največji meri definira sortne
izraz. Da je na Novi Zelandiji velika večina
značilnosti renskega rizlinga. To je tista svojevin zamašenih z navojnim zamaškom, je zdaj
vrstna aroma, ki jo opisujemo s po petroleju,
že staro dejstvo. • Tudi če nam aroma renca ni
kerozinu, po dimu, firnu, kresilnem kamnu,
všeč, moramo priznati, da gre za zelo originalbencinu, borovi smoli, smodniku, mineralih … no vino, tudi zato, ker se pri nas v mladih viin kar je še takih zaznav. Že pri dveh mikronih najprej pojavijo izrazite cvetno sadne sledi
gramih jo lahko zaznamo, kar sta dve milijoin šele po kakšnih dveh letih opazimo izrazitejninki grama, ali za tiste, ki ste doma v kemiji,
šo petrolejsko noto. Zato je prevladalo prepri20 ppb/l (parts per billion). Predvideva se, da
čanje, da je pri nas treba počakati, da se sortna
nastane s pomočjo karotena v encimski reakci- aroma izrazi. Ampak potem se zgodi, da na
ji ter ob sodelovanju ketonov, kot sta damasce- »borbenega« renca naletimo že v prvem letu,
non in vitispiran, ki prispevata cvetne zaznain tedaj nam lahko prav pride zgoraj navedeno
ve, znane v mladih rizlingih, ki jih dopolnjuje
spoznanje, da ni vse v količini, ampak v »maskiranju«.

RR • Tako enologi napišejo takrat, ko je treba
poimenovanje sorte zaradi stalnega ponavljanja skrajšati. RR je videti skoraj kot Rolls-Ro-

yce (če bi bil prvi R zasukan) in Štajerci bodo
zlahka pritrdili, da gre res za kralja med belimi
vini, ki se je v naših krajih razširil v devetnajstem stoletju, s prihodom nadvojvode Janeza
na Meranovo in predvsem po trtni uši. Včasih je na etiketah pisalo samo »rizling« in tedaj nismo vedeli, za katerega gre: za renskega
ali laškega. Laškemu (skrajšano LR), ki nima
niti podobne arome, so zato včasih rekli tudi
»nepravi« rizling, kar pa ni pošteno, saj je laški rizling povsem svoja sorta in nima nikakršnih sorodstvenih korenin z rencem. Potem je
Nemčija nekega lepega dne zahtevala in izposlovala, da je »Riesling« edini pravi renski rizling, čeprav smo si v EU lahko ohranili tudi
druga poimenovanja sorte, če smo le dokazali,
da gre za tradicionalno rabo. Zato si le zapomnimo: če kjer koli na svetu na etiketi piše
»riesling«, ni dvoma.

Še zadnja dilema • Vsebnost sladkorja ni obve-

zna označba. Zato marsikateri vinar ne navede
stopnje sladkosti, kot smo vajeni pri nas. To je
na mednarodnem trgu rencu in tramincu naredilo več škode kot koristi. Nekateri menijo,
da se potencialni pivci odločijo vnaprej, potem
ko vidijo napis o vsebnosti sladkorja. Marsikateri renski rizling pa že gensko vsebuje višjo
kislost, zato je lahko tudi višja sladkoba bolj
umirjena, ker jo maskira (spet?) kislina. Percepcija zaznave sladkosti je v veliki meri odvisna od pH, kar je količina prostih vodikovih ionov, in manj od same količine oziroma
razmerja med kislino in sladkorjem. Zato je
Dan Berger za IRF oblikoval posebno lestvico,
ki vinopivcem pove, kolikšno sladko ali suho
zaznavo lahko pričakujejo. • Če nam je tolikšno dlakocepljenje odveč, zamahnimo z roko
in raje ponovimo stavek, ki ga je letos poleti
v New Yorku izrekel gostinec Paul Greco (in
ostal živ): »Kdor pije renca, postane boljši človek« (By drinking riesling, you become a better
person). Torej, kje je zdaj kakšna dilema?
Dušan Brejc
foto: Marijan Močivnik

Do sedaj o vinih nisem pisal drugače kot
enološko, degustacijsko in malo trženjsko.
Tokrat namenoma uvajam diskurz, ki je
neposredno povezan z nastankom Slovenije
kot vinske destinacije. Dolgo smo se pri
Italijanih učili, kakšno je vrhunsko oblikovanje
etiket. Potem je prišla Avstralija, ki je pokazala,
kako se naredi, da je avstralska etiketa
spoznana že na daleč. Kalifornijska vina so
bila že od nekdaj najnaprednejša. Pri njih je
veljalo pravilo, da mora biti etiketa videti vsaj
za tretjino bolj prestižno, kot je kakovost vina
v njej. Ljudje kupujemo z očmi, so kar naprej
ponavljali. V devetdesetih letih je štiri petine
izvoznih etiket vin iz Južnoafriške republike
oblikoval en sam človek. Tudi zato so bila vina
iz te države hitro prepoznavna. Zdaj, ko JAR
želi mednarodnemu trgu pokazati regije znotraj
države, pa se tudi njihova vizualna podoba
spreminja. A vendar se večina oblikovalcev
drži esprija in okolja, iz katerega vino izhaja.
Kako naj izkažemo identiteto, če ne s tem,
kar se nam v življenju resnično dogaja?
Črpanje iz lastnih korenin je edina pot za
trajno verodostojno zgodbo. • Namesto finih
sprememb in redizajna, ki se trudi predvsem
dodati vrednost, se pri nas vinarji odločajo
za velike skoke, za povsem nove oblike in
pristope, kot da bi to lahko prineslo hitrejše
prodajne učinke. Skrb za oblikovanje etikete
je največkrat premajhna. Pravzaprav bi nam
moral oblikovalec ob izhodiščni narediti še
vsaj eno nadgradnjo, da bi tako predvideli tudi
bodočo vizualno podobo. Na mednarodnem
trgu ni priložnosti za lokalne eksperimente.
Na notranjem trgu pa je lažje, saj veljajo lokalne
preference. • Z vpletanjem nevroznanosti
se bo oblikovanje etiket približalo tistim, ki jih
najdemo pri pivu, parfumih ali kavi. Nič, niti
najmanjši detajl ni naključen. Zakaj? Ker ko se
vinski amater postavi pred trgovsko polico z
nekaj sto blagovnimi znamkami, mu ostane le
pogled. Se kdo upa zamisliti si, da bi skupina
pridelovalcev renskega rizlinga sprejela
odločitev, da bo vse njihove etikete oblikoval
en sam oblikovalec? Seveda bi prišlo do
podobnosti, a tudi prepoznavnega videza, ki bi
sporočal: takšna etiketa bo najbrž renski rizling –
in bi marsikomu olajšali odločitev. Utopična
ideja, kajne?

1. Zlati grič, 2012, polsuho • Lepa mineralna

5. Steyer, 2011, suho • Nižja kislina daje vtis
nota se prevesi k citrusom. Odhod je limonast
polnosti in zrelosti (zato sorta ni v ospredju?)
in kar kisel, kljub podpori sladkobnosti, ki prikrije in oboje drži. To pa ne daje harmonije. Malo
kislino, a je ne umiri. Mehkoba in okroglost
omleden okus, ki omogoča, da se izrazi
telesa nagovarjata k pitkosti. • Prečiščena
preferenca, če prav to šteje. Cvetica in aroma
podoba z jasnim simbolom in še vedno
poenoteni. Mimo treh let kot nič. Koliko let še?
• Nomen est omen? Spretni bakreni odtenki
modno belo barvo ter na otip prijazno etiketo
na etiketi poudarjajo polnost. Toplota etikete
je vabljiva. Eleganca izpisov tudi. Po mojem
je povedna. Ampak vinar je pomembnejši od
mnenju trpežna etiketa, ki bo zdržala dlje, kot
sorte, ki jo kupujemo.
so predvideli. Več kot 21.000 steklenic v seriji
pa pove, da gre za »cheval de bataille«.
6. Ducal, 2009, suho • Svetlo rumena kljub
2. Valdhuber, 2012, suho • Več širine in
2009 je dober znak za dolgoživost vina.
zrelosti v okusu deluje skoraj taktilno, kar je za
Prekrasno sortni naskok (sledi 13 atributov).
renca odlika. Tropske arome pridejo najprej,
Resno vino. Šolski primer. Si celo upa pokazati
čez čas pa marelica, ki napove renca. Enotnost
tanine. Ker ve, da so posledica dolgega zorjenja
arom in okusa priča o kompletnem vinu. Vsega in niso iz barika. Živahno in sočno po petih letih.
ravno prav. • Etiketa je znana, že dolgo v
Čestitamo in pozdravljamo. • Etiketa po modi
uporabi in zato polna poenostavljenih grafičnih
sodobnih pivcev. Nobenih svetlečih odtenkov,
elementov. Ali je sploh treba zamenjati ali
nobene folije, a kljub temu ni »poceni«. Zelena
nadgraditi nekaj, kar se še vedno dobro trži?
je zahtevna barva, vendar ima obleka toliko
Tedaj je redizajn še pomembnejši, ker dodaja
dominantnih detajlov, da preprosto vemo,
vrednost.
da ponuja več.
3. Verus, 2012, suho • Večkrat ko okusim

7. Šumenjak, 2011, suho • Ataka deluje

to vino, bolj mi je jasno, da je master blender
naredil odlično delo. Natančnost in ponovljivost
zaznav je tolikšna, da si ne morem misliti nič
drugega kot – izkazala sta se terroir in vinar.
Kislina ravno prav grize, aroma je široka, bolj
sadna kot rastlinska. Kompletno vino. Dobro
sortno. • Podoba je izpeljana skupaj z imenom
znamke, ki je nedvoumno, ker za njo stoji
verodostojna zgodba. Trije prijatelji so stopili
skupaj – zares.

bolj sortno kot cvetica. V aromo se priplazi
tista animalična nota, ki je povezana z rahlo
oksidacijo. Že malo firneža. In še malo
mladostnih estrov, ker še ni prepozno.
Strukturno. Kar resno. Potrebuje pet minut,
da se odpre. Ali si vzamemo toliko časa?
• Igriva etiketa je namenoma poenostavljena,
a daje haptične občutke. Svetla podlaga vedno
omogoča dobro prezenco, če le ni preveč
pastelnih barv. Bi se zdelo ceneno, če bi na
etiketi šumelo listje ali voda? Kaj bi povedala
taka etiketa? Komu?

4. Mea culpa, solo 2013, suho • Kvasovka je
zelo vplivala na aromatske značilnosti. Bela
breskev, kivi in banane. Veliko estrskih zaznav.
Zrela kislina je klena, izrazita, lepo vgrajena. Kar
polno. Izkazuje sočnost, ki je zaželena lastnost
in je ni najti pri mnogih drugih. Sortnost ni v
ospredju, prej zrelost. • Ime znamke je osebno,
pomenljivo, samoironično. Zahteva vinarja z
domišljijo, ki se zaveda lastnega poslanstva.
Take etikete so običajno trajnejše, saj so
sporočilne. Seveda pa bi lahko šlo samo za
simpatično domislico, ki se posreči.

8. Dveri-pax, M 2011, suho • Mladosten prvi
vtis sortne cvetice, potem kar precej vsega.
Treba si bo vzeti čas, ker še ni na vrhu. Vsi
prekurzorji arom so tu, a se morajo še zložiti.
Klena kislina bo ohranjala dolgoživost, les se
bo še skril, na koncu pričakujemo eleganco
in skladnost. • Grb je vedno močna poanta.
Morda ga niti ne vidimo, a vemo, da je tam. To
utrdi zavedanje o pomembnosti. Vsaka etiketa
hoče biti osebnost. Kaj pa je drugega resno
vino in njegov avtor.
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2. Valdhuber
2012, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Svečina 19,
Zgornja Kungota

3. Verus
2012, suho
Prodajno mesto:
Vinoteka dvor,
Dvorni trg 2, Ljubljana

4. Mea culpa
solo 2013, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Velika Nedelja 23,
Velika Nedelja

5. Steyer
2011, suho
Prodajno mesto:
www.kozelj.si

6. Ducal
2009, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Svečina 22,
Zgornja Kungota

7. Šumenjak
2011, suho
Prodajno mesto:
www.evino.si

8. Dveri- pax, M
2011, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Polički vrh 1,
Jarenina

9. Frešer
2011, suho
Prodajno mesto:
doma na pušelšanku,
Ritoznoj 17,
Slovenska Bistrica

10. M Rock n'roll
2013, suho
Prodajno mesto:
www.m-vina.si

11. PRA - VinO
2012, polsladko
Prodajno mesto:
v kleti, Kog 15, Kog
in www.kozelj.si

12. Sturm
2012, sladko
Prodajno mesto:
Vinoteka Šturm, Qlandija,
Novo Mesto

13. Prus
2001, slamnato vino
Prodajno mesto:
v kleti, Krmačina 6,
Metlika

• Cena v kleti: 5,50 €
• www.zlati-gric.si

• Cena v kleti: 7,30 €
• www.valdhuber.si

• Cena v kleti: 10,30 €
• www.verusvino.com

• Cena v kleti: 8,80 €
• www.kogl.net

• Cena: 7,32 €
• www.steyer.si

• Cena v kleti: 14,00 €
• tel: 041 413 087

• Cena: 7,80 €
• www.sumenjak.si

• Cena v kleti: 14,00 €
• www.dveri-pax.com

• Cena v kleti: 11,00 €
• www.freser.si

• Cena v kleti: 8,80 €
• www.m-vina.si

• Cena v kleti: 8,00 €
• www.pra-vino.si

• Cena: 13.00 €
• vina.sturm@siol.net

• Cena v kleti: 61,00 €
• www.vinaprus.si

23. Pullus
2012, polsuho
Prodajno mesto:
Vinoteka v kleti,
Vinarski trg 1, Ptuj

24. Pullus
2009, sušeno grozdje
Prodajno mesto:
Vinoteka v kleti,
Vinarski trg 1, Ptuj

25. Pullus
1989, izbor
Prodajno mesto:
Vinoteka v kleti,
Vinarski trg 1, Ptuj

• Cena: 5,50 €
• www.pullus.si

• Cena: 30,00 €
• www.pullus.si

• Cena: 24,00 €
• www.pullus.si

Foto vina: Studio Ajd (www.bottleshooters.eu)

1. Zlati grič
2012, polsuho
Prodajno mesto:
v kleti, Škalce 80, Sl. Konjice
ter v vseh večjih trgovinskih
verigah

14. Joannes
2013, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Vodole 34,
Malečnik

15. Joannes
2013, polsuho
Prodajno mesto:
v kleti, Vodole 34,
Malečnik

16. Joannes
2011, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Vodole 34,
Malečnik

17. Joannes
2009, suho
Prodajno mesto:
v kleti, Vodole 34,
Malečnik

18. Joannes
2007,suho
Prodajno mesto:
v kleti, Vodole 34,
Malečnik

19. Joannes
2006, polsladko
Prodajno mesto:
v kleti, Vodole 34,
Malečnik

• Cena v kleti: 8,50 €
• www.joannes.si

• Cena v kleti: 7,90 €
• www.joannes.si

• Cena v kleti: 12,20 €
• www.joannes.si

• Cena v kleti: 12,20 €
• www.joannes.si

• Cena v kleti: 18,30 €
• www.joannes.si

• Cena v kleti: 18.30 €
• www.joannes.si

20. Kupljen
2012, suho
Prodajno mesto:
www.kozelj.si,
www.mabat-int.si,
www.vino-kupljen.com
• Cena: 9,15 €
• www.vino-kupljen.com

22. Kupljen
21. Kupljen
selection prestige, 2007 2011, extra brut
izbor, sladko
Prodajno mesto:
Prodajno mesto:
www.kozelj.si,
www.kozelj.si,
www.mabat-int.si,
www.mabat-int.si,
www.vino-kupljen.com
www.vino-kupljen.com
• Cena: 11,60 €
• Cena: 16,50 €
• www.vino-kupljen.com
• www.vino-kupljen.com

26. Jeruzalem Ormož 27. P&F wineries archive
1989
2013
Prodajna mesta: Vinoteka
Prodajna mesta:
Vinoteka v kleti, Kolodvorska Ormož, Kolodvorska 11,
Ormož in
11, Ormož, Mercator, Spar,
www.archivewines.com
Tuš, Leclerc
• Cena: 54,95 €
• Cena v kleti: 4,60 €
• www.jeruzalem-ormoz.com • www.archivewines.com
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Šele v sedemdesetih letih so Američani sprejeli sortna vina in jih razumeli kot različna od zvrsti,
ki so prevladovale do tedaj. Včasih so bolj kot sortna vina zmagovale ugledne lokacije, pokrajine
ali kar lege (jih imamo zato 384 v Sloveniji?), ki so ponudile odlična vina.

Trimetil-dihidro-naftalen (TDN) je substanca, ki v največji meri definira sortne značilnosti renskega
rizlinga. To je tista svojevrstna aroma, ki jo opisujemo s po petroleju, kerozinu, po dimu, firnu,
kresilnem kamnu, bencinu, borovi smoli, smodniku, mineralih … in kar je še takih zaznav.

9. Freser, 2011, suho • Svetlo rumena po treh

13. Prus, 2001, slamnato vino • Že oljnata

15. Joannes, 2013, polsuho • Sprva celo večji

letih je dober znak, izrazita sortnost tudi, sočna
kislina, ki se ne da, obeta. Zato me zelo zanima,
kakšno bo vino čez nekaj let. • Etiketa je polna
črt, tehnična, s patino tradicionalnega pečata,
zato spominja na »prejšnje čase«, ko je štelo
le poreklo vina. Se iz konservativnega videza
razbere, kakšna so vina? Ali je dobro, če videz
odstopa od trenutne mode? Kako je forma
povezana z vsebino – vinom?

tekočnost je na videz sporočilna. Tole bo
sladko, koncentrirano, gosto, karamelno, po
suhem sadju, rozinah … In je! Le kako trta to
iztisne iz sebe? Izrazito sladko s kontrapunktom
kislosti. In potem vemo, da zmore desetletja.
• Kdor izdela glineno obešenko in nanjo vreže
vse zakonske podatke, misli resno. Ni naglice,
niti bližnjic. Glina žvenklja, ko tolče ob steklo.
Kakšne občutke to vzbuja? Ker je zvok jasen
in čist, je takšno tudi vino. Bi se strinjali s to
možnostjo? Ali zvok vpliva na naše zaznave?
Resonanca. Prinesejo višji toni več sladkih
zaznav in nižji več trpkosti? Je senzorični
marketing že razjasnil te vplive?

prvi vtis sorte kot pri suhem ter skoraj večja
ataka kislosti kljub polsuhosti, zatem zrelost
prinese spoznanje o lepo vgrajenem sladkorju.
Da zadostimo lokalcem. Tudi tako je treba.

trgatve, posodah v kleti in slogovni izbiri.
• Stilizirana črka K je zaščitni znak. O tem ni
dvoma. Sinonim za ime vinarja in blagovno
znamko. Dovolj za domači trg. Ampak šest
različnih pisav na isti etiketi ne poenostavi
branja. Če sploh pridemo do tega. Ali etiketa
čaka na prenovo? Menda se povprečni
evropski vinopivec v trgovini odloči v sedmih
sekundah, tik pred polico, kar le pomeni, da ne
bere etikete, temveč jo – pogleda – in izbere.
Bo takšna, kot je, dovolj prepoznavna?

10. M Rock n'roll, 2013, suho • Kvasovka
je naredila močan estrski rock. Intenzivne
sadne arome in živahnost okusa kar bijejo iz
vina. Renca se zazna, ko pride bela breskev,
nato marelice sprožijo pomislek: kaj pa če je
to renski? In potem smo že vsi za. Milenijski
vinopivci so »kontent«, starci pa še malo
dvomimo. • Etiketa je nedvoumna, pove
naravnost, da je za tiste, ki jo sprejmejo na prvo
žogo. Vinar je še mlad, zato vztraja na svojem.
Kaj pa drugega!

11. Pra-vino, 2012, polsladko • Sorta ni v
prvem planu, čeprav je intenziteta cvetne
arome visoka. Včasih nepovreti sladkor dvigne
aromo. Vino stavi na zrelost in polnost (čeprav
prevlada sladkoba). Klasična renska šola.
Ne ravna po diktatu mode. Tudi prav. It's art
if it sells, pravijo v ZDA. • Etiketa reče: pravino. Seveda gre za domislico. Vendar? Ali jo
vizualni elementi podpirajo, razlagajo? Torej je
zgodba v imenu. Je to dovolj? Za katere jezike?
Zadošča, za kateri slog vina?

12. Sturm, 2012, sladko • Prvi vtis je cveten,
malo zelen, potem potegne marelica, kot
da se kaže mala pozna trgatev, in potem še
spearmint. Bo šlo za renca, kajne? Sladkoba
prevlada v skladu z deklaracijo. Svežina in
sočnost tudi. • Najbrž v paleti svojih vin
vinar potrebuje tudi tak primerek. Bujno
sladkobo, vendar še pitko. Podoba je močna.
Temno plava vedno deluje tako. Nismo od
včeraj. Lokalni etnovzorec pove več, če smo
na domačih tleh. Je ta vgrajen v etiketo, ali
le prilepljen, dodan? Integralnost videza je
zahtevna igra.

Sekstet za Joannesa
Ko je nekdo tako prepričan v svoje rensko
poslanstvo, kot je Boštjan Protner, ni prostora
za dvome. Kot slikar, ki postavi razstavo, in
potem kritiki pristopijo k anatomiji vsakega
potega s čopičem. Na koncu sledi priznanje,
da je razstava šestih vin zapustila jasen vtis.
So različni letniki, je hrabrost, da se pokažejo,
ker ni pričakovati, da bom hvalil kar vsepovprek.
Taka vertikala je tudi učna ura za okuševalca.
Komu nese spomin sedem krepkih let nazaj?
Se res spomnimo vsega, kar je bilo in se je
imelo zgoditi? • Etiketa: potrebuje razlago.
Če si Joannes, skoraj nisi več Protner. Ime
blagovne znamke je bistveno. Če le eno vino
kakovostno zaniha, so pod udarom vsa druga.
Ste kdaj pomislili, kako tvegano je to? Statua
stabilizira vso površino. Včasih ti kipi obvisijo
v zraku. Je historičnost podobe prednost
(nismo od včeraj!) ali pomanjkljivost (ker so
pivci mladi)? Pravzaprav gre za samo tri močna
vizualna sporočila: ime blagovne znamke,
potem sorta, potem podoba. Manj je več.
Pametno.

14. Joannes, 2013, suho • Najprej: izrazita
sorta, potem ugriz kisline, kot se spodobi za
RR, suho, kot se šika, tista mineralnost, jabolčni
(beri: kiselkast) odhod. Nikar kritizirati telesa!
Pri 12 vol. % se ponudi veliko telesa.

16. Joannes, 2011, suho • Naskok
nedvoumne sortnosti najprej. Potem mineralni
naskok – kot da je bil samo v jeklu. Sledi
občutek koncentracije – kar je iz zrelosti
grozdja. Po treh letih še povsem svetlo rumena.
Zato me preseneti prva, čeprav za zdaj
nepomembna zaznava počasne oksidacija.

17. Joannes, 2009, suho • Prej so bili
vsi navojni. Tokrat pluta. Pet let je mimo.
Barva starega zlata. Sadno kiselkasta ataka
nedvoumne sortnosti. Kivi. Jod. Še sočno.
Tudi trpkost (namenoma!). Prvi firn.

18. Joannes, 2007, suho • Spet pluta.

20. Kupljen, 2012, suho • Kresilni kamen (kdo
še sploh ve, kaj je to?) takoj napove sorto. Nekaj
mineralnega – bi to moralo priti iz tal? Svežina
v ustih, kot da ni že dve leti mimo. Kislina na
robovih jezika in dlesnih. Ob polnosti tudi rahle
animalične sledi. Kompletno. Gre navzgor.

21. Kupljen, selection prestige, 2007, izbor,
sladko • Čeprav gre za izbor, je to visok izbor.

Še zelenkasta niansa. Zelo sortno. Še bolj
kot drugi Joannesi. Kresilni kamen. Mala
adstringenca – zato še več identitete. Oreh
pove, da smo dosegli vrh. Sočnost celo večja
kot pri 2009. Kdor je govoril, da letnik 2007
za renca ne bo večji od 2006, se je zmotil.
Zmagovalec je tu.

To vem po koncentraciji otipa, saj je sladkoba v
ozadju in koncentracija zaznav spredaj. Če se
pojavi še slama, ne more biti več pozna trgatev,
temveč smo še višje. Lepa harmonija sortnosti,
polnosti (seveda ne moremo mimo sladkorja)
in prezrelosti pri samo 9,5 vol. %. To velja ceniti.

19. Joannes, 2006, polsladko • Že pollitrska

barva prinese mineralno in medeno zaznavo,
ki je pred kvasno noto, zrelost pred sorto in
sladkobnost pred zrelostjo. Zadostna kislina
uravnoteži sladkor, a dvoma ni: sladkasta
zrelost zmaga. Zmerna sortnost se pokaže v
aromi, ob majhni animalični zaznavi in orehih,
ki napovedujejo dokončen razvoj penine.

steklenica pri nas napove, da vino ne bo suho.
In je polsladko, a deluje kot sladko. Ima sortnost
in zrelost, kar pomeni, da je vinar želel pridobiti
nekaj predikatnega, kot pozno trgatev, ampak
je želel zraven še ohraniti pitno razmerje med
kislino in sladkorji. Zato je pred nami prijazno
sladki, nedvoumni renski rizling. Basta cosi,
bi rekli v Poadižju.

Trikrat K
Se komu zdi enostavno ponuditi mirno, peneče
se in predikatno vino? Kot da vsak vinar mora
zadostiti svojim kupcem prav v vsem! Je to
običajna ponudba? Od istega vinarja? Seveda
ni. V okolišu štajerska Slovenija (le kako je
prišlo do tako ponesrečenega imena?) pa je
tako rekoč že vsak vinar paleto razširil na vse
tri kategorije, a še vedno mora vinar veliko
znati in si upati, da se vsa vina prodajno
posrečijo. Začne se pri legah, organizaciji

22. Kupljen, 2011, extra brut • Sijoče zlata

Trio iz ptujske kleti
Blagovna znamka Pullus je eden novejših
primerov by the book marketinga, česar
v Sloveniji v preteklih letih nismo imeli v
obilju. Pozorno oblikovane etikete z mnogimi
podrobnostmi, od sodobnih do baročnih linij,
učinkujejo haptično (otipno), reliefnost napisa
zahteva, da jo vidimo. In to vse napoveduje
občo kakovost. Spremljevalni teksti so pogosto
poudarjali okus, kar vključuje otip, ki postaja
vedno pomembnejši. Vstop na mednarodni
trg se je tudi zgodil – ne sam od sebe, ampak
z velikim angažmajem ekipe – to je tudi

zahtevalo dovolj neposredno poimenovanje
P&F se je odločil za duet
blagovne znamke. Tudi zato je izbrano tako
Dve vini, ki sta tako narazen in vendar povezani,
ime, Pullus, ki se znajde na domačem in tujem
je težko najti. Povezuje ju izjemno premišljen
trgu. Whether you like it or dislike it! • Pred
oblikovalski
dosežek. 2013 je odličen primer
mano so bila tri zelo različna vina. Prvo je sveže
sodobnega
oblikovanja za trgovinsko polico,
in sodobno. Drugo je visokopredikatno, sladko
ki
nagovarja
milenijsko generacijo. 1989 pa je
in sodobno, kar je že povezano s podrobnim
zapakiran
v
prelepo,
domiselno in predvsem
razumevanjem okušalnih trendov. In 1989
vrednost vinu dvigajočo embalažo, kakršnih ni
je iz drugega časa, prejšnjega stoletja, ko se
na pretek na tem svetu. Kdor ne verjame, naj si
je raje čakalo, da se je zgodil »naj« letnik in je
jo ogleda sam. Steklenica je na sredini šatulje,
vino romalo v arhivo. Tedaj se je precej manj
kot da bi bila na sredini grozdne jagode, torej
mislilo na sestavljanje okusov, s čimer smo
tam, kjer se vse začne – s peško. Transportna
obremenjeni danes. Če je sploh katero vino
embalaža je trdna škatla. Sledi ovojni pergament,
spadalo v ugledno podzemno klet, ki jo je
lastnik pred drugo svetovno vojno delno zazidal, pod njim kot vezalni ovoj, ki drži skupaj iz štirih
prekatov sestavljeno nosilno ogrodje, sredi
da bi jo obvaroval pred bodočimi zmagovalci,
katerega je steklenica, kot v kalupu. Na vrhu
je bil to renski.
posebna personificirana sponka z zastavico
23. Pullus, 2012, polsuho • Bela breskev
povezuje prekate in označuje zgornjo stran.
tokrat izda sorto. Mladostna nezrelost in
Dodana je tudi brošura Your piece of history
živahnost kljub dvema letoma. Pozitiven razvoj
in posebna zahvala s podpisom V. Puklavca.
sortnih arom. Sladkor se opazi, a je še v skladju Vse to povezuje www.archivewines.com, ki je
s kislino. Nagovarja bodoče poznavalce.
lahko učni primer, da je treba s temi vini ravnati
potrpežljivo in poučno. Kako naj pivci v tej večni
24. Pullus, 2009, sušeno grozdje • Obilje
naglici sploh razumejo, da so ta vina namenjena
plemenite sladkobe, koncentracija v cvetici in
»upočasnjenju« – za »slow down«, tako kot smo
okusu je zares velika, a se hkrati zaznajo tudi
pred časom imeli »slow food«. Pri teh arhivskih
neverjetno mladostne arome, čeprav čutimo
vinih se moramo vprašati, koliko priložnosti
zrelo melono in marelično marmelado. Vse
bomo sploh še imeli, da okusimo takšno tekočo
skupaj nadgradi vabljiva svežina, ki »olajša« kar
zgodovino.
močno sladkost. Prav ta dvojnost zrelosti in
hkratne mladostnosti je dobrota, ki je prinesla
26. Jeruzalem Ormož, 2013, suho • Tale je
medalje.
bolj steely, jeklen, bi rekli Angleži, ker kislina ves

25. Pullus, 1989, izbor • Arhivski renci se
radi prevesijo v spearmint. To je kombinacija
sortnih značilnosti, mineralnosti, firneža, ki ga
prinesejo leta, in na koncu dobimo zaznavo po
Menthi piperiti. Lepi bakreni odtenki zahtevajo
kozarec iz najboljšega, tankega kristala. V
arhivsko klet se je vedno dalo le največje obete.
Arhivskih vin naj ne bi ocenjevali z enakimi
vatli kot sveža, letniška vina. Toliko bi že morali
vedeti.

čas grabi, a tudi dodatno dviguje že tako visoko
intenziteto arome, ki je preplet rastlinskih, cvetnih
in sadnih zaznav. Paprika in ribez bolj spredaj,
sledi sorta, ki je srednje izražena. Zelo solidno.

27. P&F wineries archive, 1989 • Zamašek
je skoraj do tretjine namočen, a še dobro
tesni. Sortne zaznave je zamenjal preplet
bolj balzamičnih kot mineralnih aromatskih
sledi, seveda ob zaznavi plemenitega usnja
in firna, ki potrdita, da je četrt stoletja mimo.
Četudi je sortnost v ozadju, je vino še vedno
živahno, virilno, pri le 10 vol. % pa presenetljivo
strukturno, celo polno, čeprav je na polsuhi
strani, ker sladkor ne izstopa in torej ne sladi. Kar
kliče po idealni poroki. A s čim? Dimljena postrv?
Dušan Brejc

