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Sladki časi



Človek je sladkosneda »žival«. Tudi če 
kdo zanika, ne mislim, da laže, le izraža 
osebno preferenco, ki sladkorju ni 
naklonjena (»žival« sem dodal iz drugih 
razlogov). Ampak! Če za sladko ne mara, 
ker mu ne »paše«, to še ne pomeni, da mu 
škoduje. Ali kdor koli pozna človeka, 
ki bi bil alergičen na sladko? Ne govorim 
o diabetesu, ki je trajno bolezensko stanje. 
Celo Inuiti, ki jim tjulnje olje zagotovo 
pomeni več in so civilizacijsko odmaknjeni 
od sladkega okusa, kot ga poznamo na 
našem vzporedniku, in torej niso ljubitelji 
sladkega, ga ne zavračajo, če že tako 
nanese. Naš prvi stik s sladkim okusom 
na tem svetu je pri dojenju. Tudi tisti, 
ki niso bili dojeni, ker jim telo ne sprejme 
materinega mleka, dobijo nadomestek, 
v katerem je glukoza. In tako je v vseh 
bolnicah sveta. Infuzija, ki jo prejme bolnik, 
prav tako vsebuje glukozo, čeprav pri tem 
seveda ne gre za sladek okus, ampak za 
preživetje. Želim samo poudariti, da smo 
s sladkim okusom poročeni že od vsega 
začetka. Zato je stereotipno zavračanje 
sladkih vin, češ jaz kot poznavalec pijem 
samo suha vina, enako trapasto kot 
prevelika hvala sladkih vin. Če bi pravilno 
razumeli naravo, da nam je namreč 
namenila oboje, bi lahko izpustili vse 
ideološke konotacije. Dobrota suhega ali 
sladkega vina je enaka. Ločiti je treba le 
način uporabe, in smo zmagali. Napeljujem 
h ključni poanti: prva vina na planetu 
Zemlja so bila sladka, ne suha. In to 
preprosto dejstvo se od takrat naprej po 
naravni poti zgodi vsako leto. Zato smo 
tako cepljeni na sladko …

Kot maček okrog vrele kaše
Vino občudujem. Imam ga za najbolj pleme-
nito pijačo pod soncem. In vendar ga zato in z 
leti ne pijem več, kvečjemu manj. Prisegam na 
zelo suha in na zelo sladka vina. Tista vmesna, 
ki niso ne tič ne miš, so pa všečna in lahko 
tudi tržno uspešna, mi dišijo nekoliko manj. 
Ne črtim nobene vinske tipologije ali sloga. 
In naj ne bo dvoma: vsa možna vina so nekoč 
že nastala, le da nas takrat pač ni bilo zraven. 
Zato novih vinskih invencij ni, zgodijo se le 
drobne inovacije. Od kamnite, glinene, lese-
ne, betonske, steklene in jeklene posode smo 
zdaj spet pri kvevrijih. Vsake toliko se je dobro 
tega tudi zavedati. • Kupec pa je kralj, ker iz-
bere. Odloča o tem, kaj je kakovostno in kaj 
bo kupil. Če bi hotel ciknjeno vino, bi mu ta-
kega zlahka zagotovili vsakič. A se za tako vino 
ni odločil. Kdor ljubi cik, naj kupi vinski kis. 
Če bi hotel samo sladkobo, bi pil mošt. Če bi 
bil samo lačen, bi pojedel že grozdje in vina 
sploh ne bi bilo. Le če je človek strpen, pride 
do vina. Vino je torej človekov proizvod. Zato 
odloča tudi o tem, kako sladko bo.

Resnica ni grenka: 
pri vinu je sladka
V osemdesetih letih se je v ZDA začela kre-
piti moda sortnih vin. Prestop od 90 g slad-
korja v »soft drink« pijačah k vinu sploh ni 
bil enostaven. Že to, da so te sladkane brozge 
poimenovali kot »soft« in ne kot na primer 
»noro sladke«, kar je edino res, veliko pove. 
Ponavljam, da pri sladkem vinu ne gre samo 
za sladkobo, temveč v precejšnji meri tudi za 
taktilno zaznavo, ki nas najbrž vsaj toliko pri-
tegne kot nas polnost pri povsem suhem vinu. 
95 točk pač ne dobi niti prelepo letniško vino, 
če ne izkaže še zadostne polnosti. Leteči eno-
log iz Kalifornije je takratne Slovinove enolo-
ge nenehno opozarjal, da je treba več razmi-
šljati o »flavour« (skupen vtis arome in okusa), 
ne samo o vonjalnem profilu, ki je bil vsaj za 
nas v tistem času večji problem, saj je izrazito 
sortnih vin primanjkovalo. Poanta je bila torej 
v zadostni polnosti in otipu (taktilnosti), zato 
bi pri množični blagovni znamki v začetnem 
cenovnem rangu (»entry level«) 20 g/l sladkor-

ja komaj zadostilo prodajnim potrebam. Če je 
človek vajen gaziranih sladkih pijač, je zanj 
preskok na suho vino prevelik zalogaj in vsako 
vino okusi kot »prekislo«, čeprav je v resnici 
zanj le »premalo sladko«. Ta okušalno pojmov-
na zmeda spet priča o neverjetni moči sladkega 
okusa. Ko je konec osemdesetih let že prevla-
dalo prepričanje, da pravi poznavalci pijejo le 
suha vina, se je o suhih vinih rado razpravlja-
lo na dolgo in na široko tudi pri nas. Kdor ni 
prisegal na suho, pač ni mogel izkazati, da je 
usklajen s trenutno modo (četudi se je obraz 
kremžil). Da so ženska vina sladka, češ moška 
pač ne, je povsem ideološko inducirana deba-
ta. Nova moda na začetku vedno loči elito od 
množice. In ko nova moda postane dostopna 
vsem, si mora elita spet izmisliti novo štorijo. 
A resnica, spet in spet, ostaja zvesta sebi. Šte-
vilke ne lažejo. Dandanes so prikrito sladkasta 
tudi uradno suha rdeča vina, sicer ne toliko, 
da sladijo, temveč le toliko, da se pokrije trp-
kost in poveča mehkoba: 5‒6 g/l nepovretega 
sladkorja že naredi nalogo. O pivcih, ki pade-
jo na to finto in se zraven pridušajo, da pijejo 
le suha vina, so v ZDA imeli rek »They think 
dry, but drink sweet« (Mislijo na suho, vendar 
pijejo sladko). Tokrat ne gre več za sladek okus, 
temveč za nalogo, da se rdeče vino naredi bolj 
otipno »prijazno«: kot da bi se nekdanja zahte-
va po sladkem prelevila v otip. Kot da moramo 
modernemu kupcu, ki je naravnan na carpe 
diem, vsakič ponuditi čim bolj poenostavljeno 
izbiro vina, ki bo »všečna« (forma pred vse-
bino?). Otip pomeni dotik. Haptično je po-
membno v umetnosti in je pri vinu. Že sama 
angleška beseda »taste« se nanaša na latinsko 
»taxare«, kar vključuje pojme, kot so prije-
ti, preizkusiti, primerjati, preiskati z dotikom 
– nekdanji dvorni okuševalec je imel težko in 
tvegano nalogo …

Kaj vse vpliva 
na zaznavo sladkega
Sladek okus je močna in povsem samostojna 
zaznava, nasprotna vsem trem drugim oku-
som. Na pragu zaznave lahko zamenjujemo ki-
slo s trpkim, grenko s trpkim, celo kislo s sla-
nim. Sladko nas nikoli ne spravi v tak dvom. 
Sladko torej nima alternativnega okusa. Edino 

etanolu lahko pripišemo »sladek« vtis, a ven-
darle vemo, da gre za »psevdotermično« zazna-
vo. Še več. Nevroznanost nas poduči, da lahko 
zaznamo sladko na jeziku tudi brez snovi, ki 
je sladka, če se umetno vzbudijo pravi recep-
torji (brbončice). Popolnoma je tudi ovržena 
stalno ponavljajoča se teza, da je na konici jezi-
ka največ brbončic za zaznavo sladkega okusa. 
In čeprav so znanstveniki to ugotovili že pred 
desetletji, se vsem znana sličica jezika z razpo-
reditvijo področij zaznave različnih okusov (ki-
slo ob straneh, grenko na korenu, sladko okoli 
konice) neumorno ponavlja v degustacijskih 
priročnikih. Dokazov, da naš okus ni odvisen 
samo od naših sposobnosti in samega vina, 
temveč tudi od zunanjih vplivov, je več kot do-
volj. Rdeča barva v prostoru na primer vpliva 
na višjo zaznavo sladkega. • Izkustveno vemo, 
da sladkor prikrije višjo kislino, zato je to pri-
ljubljena rešitev pri mnogih severnih belih vi-
nih. A če je ravnotežje porušeno, ne pomaga 
nobena razlaga. Oba okusa se tako tepeta, da 
to opazi prav vsakdo. Višja trpkost in hkratna 
višja kislost lahko vplivata na nižjo zaznavo 
sladkorja in če dodamo še vpliv višje ali nižje 
vsebnosti etanola, postane matrika kar zaplete-
na. Manoproteini in polisaharidi ter visok eks-
trakt lahko delno prikrijejo dejansko vsebnost 
sladkorja. Še bolj ključen pa je pH (koncentra-
cija prostih vodikovih ionov). Dan Berger je 
za International Riesling Foundation pripravil 
posebno tabelo, ki jo vinarji prostovoljno po-
stavijo na etiketo. Z njo označujejo percipira-
no sladkost, kakor naj bi jo občutila večina lju-
di, v odvisnosti od nižjega ali višjega pH. Če je 
na primer pri suhem belem vinu razmerje med 
sladkorjem in kislino enako ena ali nižje od 
ena, bo pri pH 3,3 vino delovalo kot polsuho, 
pri 3,5 pa že kot polsladko. Večina vin ima pH 
med 2,9 in 3,8. Včasih smo se enologi bali vsa-
ke vrednosti nad 3,4, ker to za sabo potegne 
mikrobiološko tveganje, saj nizek pH uspešno 
preprečuje rast kvarnih mikroorganizmov, še 
posebno kadar želimo vina čim manj žveplati. 
Ker pa so higienske prakse v enologiji zelo na-
predovale, so tudi enologi tolerantnejši do viš-
jih pH. Čeprav je tabela zagotovo uporabna, je 
vseeno le nekakšna posplošitev. Že višja vseb-
nost raztopljenega ogljikovega dioksida spet 
spremeni razmerja, če pa pritaknem še različne 

temperature, pri katerih se pitje vina priporo-
ča, bom v prid smotrnosti poenostavitve na 
koncu le še priporočil, naj se ohrani označe-
vanje vsebnosti sladkorja na etiketah vin tako, 
kot smo bili vajeni do zdaj.

Kako naj se lotimo 
degustacije sladkih vin
Najprej: brez predsodkov. Naj nikakršen pred-
koncept ne poruši iskrenega, dobrovoljne-
ga pristopa do katerega koli vina. Odličnost 
sladkih vin je v dodani vrednosti, ki jo prinese 
zrelo in prezrelo grozdje. Kompleksnost arom 
se poveča, polnost prav tako, končna vseb-
nost sladkorja v vinu pa je odvisna od odloči-
tve vinarja. Načeloma se s hlajenjem in filtra-
cijo vrenje ustavi na želeni točki, kar pogojuje 
doseženo razmerje med etanolom, sladkorjem 
in kislino. Lahko gre za razmeroma prepro-
sta sladka vina, katerih glavni namen je, da 
zadostijo sladkemu okusu. Govorim o vinih, 
ki niso bila slajena in je vsebnost nepovrete-
ga sladkorja popolnoma odvisna od dosežene 
zrelosti grozdja. Pri vinih, ki nosijo predikatne 
oznake, pa postane sladkoba kompleksnejša, 
saj jo obogatijo zaznave po botritisu ali pleme-
niti grozdni plesni. V Podravju in Posavju so 
ledena vina in suhi jagodni izbori vrh kako-
vostne piramide in vrhunska koncentracija se 
doseže s sušenjem grozdja na trti, na Primor-
skem pa se je v rangu najvišje zrelosti uveljavi-
lo vino iz sušenega grozdja, ki je bilo potrgano 
ob polni zrelosti, sušenje pa se je nadaljevalo v 
za to primernih prostorih. Če se pri ledenem 
vinu koncentracija sestavin doseže s pomočjo 
zmrzali (voda, ki zmrzne, ob stiskanju ne pre-
ide v sok), podobno nalogo koncentracije na 
Primorskem opravi sušenje. • Iskanje idealne 
okušalne harmonije je ena od ključnih nalog, 
ki se ji posvečamo pri degustaciji, v cvetici in 
aromi pa cenimo čim večjo kompleksnost in 
sestavljenost vonjev. Tudi velika obstojnost 
arom v pookusu je dostikrat razlog za še višjo 
oceno. Pri različnih stopnjah predikatnih vin, 
od pozne trgatve do vina iz sušenega grozdja, 
presojamo tudi o ustreznosti zaznav glede na 
definicijo predikata, kar zahteva veliko izku-
šenj. Menim, da sta degustaciji penečih se vin 
in predikatnih primerljivo zahtevni. Pri prvi 

so nizka temperatura in pH, visoka kislost ter 
ogljikov dioksid razlogi za hitro utrujenost de-
gustatorja, pri drugi pa velika koncentracija 
sladkorja in drugih sestavin povzroči, da čuti 
otopijo hitreje kot bi pri okušanju običajnih 
suhih vin. • V zadnjih desetletjih so se v Slo-
veniji pojavila rdeča sladka in predikatna vina, 
ki so pri nas manj poznana. Na sploh so dolga 
leta vladali nenavadni stereotipi, ki so le neka-
terim sortam pripisovali sposobnosti za pride-
lavo visokih predikatov. V zadnjih letih pa se 
spisek za ta namen primernih sort podaljšuje. 
Če bo rajonizacija dovolila širitev novih sort 
po slovenskih okoliših, bomo priča za današnje 
razmere neobičajnim možnostim. Na primer 
merlotov suhi jagodni izbor? Sicer pa ledeno 
vino iz modre frankinje že imamo. Ker se v or-
ganoleptično igro vpletejo še polifenoli, je oce-
njevanje teh vin še zahtevnejše.

Še izkustveni napotek 
za bralce
Visoki predikati so skrajni domet vinogra-
dniško-vinarske umetelnosti. So tiste špice, ki 
prinašajo ocene nad 90 ali 95 točk. Ne trdim, 
da si vsako tako vino zasluži visoko oceno, še 
posebno če so prisotne hlapne zaznave (cik) 
ali če se oksidativne note preveč izrazijo. Ker 
se zavedamo, da so pridelki pri predikatih zelo 
majhni (od enega decilitra do pol litra na trto, 
odvisno od vrste dejavnikov), smo včasih do 
teh vin tudi preveč prizanesljivi. A drugače 
skoraj ne gre. Marsikateri slovenski vinogra-
dnik in vinar se loti pridelave teh vin zato, da 
dokaže sebi in svetu, kaj zmorejo njegove trte 
in njegovo znanje. Ekonomska računica posta-
ne povsem drugotnega pomena. Zaradi tega 
včasih preprosto nimam srca, da bi po tolikšni 
matrariji, kot je na primer trgatev ledenega 
grozdja pri ‒10 stopinjah Celzija, stresel svo-
jo pikolovsko kritiko ravno nad tako redkost. 
Kadar se znajdemo pred tolikšno koncentraci-
jo sestavin, kot jih ponujata suhi jagodni izbor 
ali vino iz sušenega grozdja, si moramo posta-
viti nekaj preprostih vprašanj. Ali kaj manjka, 
je česa preveč, nas prevzema nekakšno tiho, 
notranje navdušenje, ki ga ne znamo opisa-
ti? Če so odgovori na ta vprašanja afirmativni, 
ni več razlogov, da bi tem vinom ne namenili 

Visoki predikati so skrajni domet vinogradniško-vinarske 
umetelnosti. So tiste špice, ki prinašajo ocene nad 90 ali 95 točk.
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navdušenja in visokih ocen, če že moramo 
ocenjevati. Pravzaprav ljubiteljem ne mo-
rem dati boljšega nasveta, kot da zaupajo 
svojemu iskrenemu, intuitivnemu, estet-
skemu čutu. Dojenje seveda ni bilo samo 
energijsko nujno hranjenje, ampak tudi 
dotik, božanje, toplina, radost, varnost, 
ljubezen in še več. Da bi mali človeček to 
kar tako pozabil, je malo verjetno. Zato 
je razumevanje sladkega okusa nedvo-
mno povezano z našim obstojem in nekaj 
najbolj primordialnega. In to me vodi do 
sklepa, da lahko skoraj vsakdo, torej tudi 
ljubiteljica in ljubitelj vin, zaupa svoji pre-
soji, tudi če ni izurjen v degustacijskih 
veščinah. Verjemite sebi in svoji okušalni 
presoji. Naj bo veliko sladkih sanj v no-
vem letu.

Dušan Brejc 
foto: Marijan Močivnik

Prva skupina: 
kadar sladkor vzame zalet
Odločitev vinarja ni lahka: dam prednost 
kislini ali sladkorju? Pa saj gre za sladka 
vina! Torej sladkor. Ampak vino ne sme 
biti zagatno sladko, niti rezko kislo. V to 
debato vskoči še pH, ampak če bi odprl 
še to temo, bi nas odneslo v tehnologijo. 
Naj le še enkrat opozorim, da bo vino z 
enakim razmerjem med sladkorjem in 
kislino, vendar nižjim pH delovalo precej 
bolj kislo kot tisto z malo višjim. Iskanje 
»sweet spot«, idealnega ravnotežja, je 
veliko bolj zahtevno delo, kot se morda 
zdi pivcu. Vinar se s to dilemo kar precej 
ukvarja. Ne nazadnje lahko z zvrščanjem 
različnih vin poišče točko, ki bo nekaterim 
pivcem ljuba. Nikar ne verjemite 
stereotipu, da so štajerska ali dolenjska 
vina bolj kisla od drugih ali primorska bolj 
sladka. Taki stereotipi že dolgo ne veljajo 
več in jih je najbolje jadrno opustiti. Edino 
na podlagi bolj fine, rahlo cvetne arome in 
možnega botritisa bi se dalo identificirati 
severovzhodni slog. Kdor ne verjame, naj 
si pripravi slepo degustacijo: ni boljše 
metoda za učenje ponižnosti. Ta vina so 
za vse nas, ki nam sladek okus pomeni 
več kot drugim. Le kateri argument naj bi 
bil pomembnejši? Preprosto pa ne morem 
mimo impozantne številke Vinakoper, ki 
ima v Lotu 3 kar 93.000 buteljk refoška. 
Koliko tega vina je potem v vseh lotih? 
So več kot trije? In tu se začne tista 
vinska zgodba, ki pravi: lahko si mislite, 
kar hočete, lahko vam ni všeč ali prav. 
Ampak. Nikar pametovati preveč. Še kdor 
koli je trgu ponudil pravo stvar ob pravem 
času, je postal zmagovalec …

1. P&F, rumeni muškat 2015
Bistvo: letniška svežina muškata

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena. Prijazna aroma ni težka, 
temveč letniško lahkotna in mladostna, 
kot se spodobi za letnik. Srednja 
intenziteta sortne arome je nesporna 
in prinese liči. Jasna, čista, moderna 
cvetica je nosilna značilnost vina. Rahlo 
mineralno. Teksture je natanko toliko, 
kolikor je potrebuje ravnotežje. Lepo.

2. Radgonske gorice, traminec 2015
Bistvo: ravnotežje pri pitkosti

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena. Ob natakanju meglica CO2 opo-
zori: svežina bo, kljub letniku 2015. Cvetica in 
aroma sta enaki: skoraj je pomembnejša zrelost 
kot izrazitejša sortnost, ki pa ne umanjka. Okus: 
mehko in toplo, kljub le 11,5 % pomeni, da so 
pozitivne taktilne danosti v ospredju in zato 
idealno ravnotežje med sladkorjem in kislino.

3. Bračko, rumeni muškat 2015
Bistvo: zmagovita svežina

	 S –––––––––––––––– K

Zelo svetlo rumena. Izrazita sortna cvetica in 
aroma. Mladostno, čeprav se v aromi srednje 
širine opazi tudi zrelost. Izrazita svežina po letu 
dni je vredna pohvale. Bolj na strani kisline kot 
sladkorja. Obstojna sortnost v pookusu presene-
ča. Nekaj identitetne grenkljatosti ne bom grajal 
in jo pripišem sorti.

4. Kobal, rumeni muškat 2016
Bistvo: letniška rezkost muškata

	 S –––––––––––––––– K

Zelo svetlo rumena. Svežino podpira primerna 
kislost. Sortna aroma je jasna in čista, malo 
vmesna, med zrelo in resno in svežo, kar naredi 
vino še bolj vabljivo. Polsladko po definiciji 
bo všeč vsem, ki iščejo prav tako kislost, ki 
podpira pitkost in s tem domnevno lahkotnost: 
 »crunchy« bi rekli v VB.

5. Poljšak, rumeni muškat 2014
Bistvo: klena obstojnost letnika 2014

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena po dveh letih. Sortno široke in 
intenzivne arome (bela breskev) se oprijema 
klena kislost. To je žlahtna vinska kislina, ki ni 
moteča, ker se »šolsko« izrazi in odlično podpira 
pikantnost v pookusu. Sočnost in svežina iz 
2014 sta vredni vse pohvale. Celota je aperitiv-
na, ker je sladkoba pritajena.

6. Prus, rumeni muškat 2015
Bistvo: nenapovedan predikat

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena. Precizna, srednje izrazita pre-
dikatna sortna aroma. Takoj breskev in potem 
šabesa. Težje arome se cenijo in tudi prevladajo. 
Zrelost spomni še na marelico. Malček rastlinske 
sledi in grenkljatosti. Kljub 2015 še vedno 
mladostno, sveže in sočno. Sladkost vendarle 
zmaga. Lepo.

7. Vinakoper, sladki muškat 2015
Bistvo: vse na pravem mestu

	 S –––––––––––––––– K

Višja rumena nakaže zrelost. Brez dvoma sladko, 
vendar nikakor ne zagatno. Lepa, zrela sladkoba. 
Potem brez tekme s kislostjo, torej skladno. 
Prostorna sortna aroma, polna različnih sadežev. 
Zrelo (karamela) in sveže (breskev). Nobenih 
trpkih not. Natančno muškatno. V ravnotežju 
celote.

Druga skupina: 
kadar samo sladko ni dovolj 
in se hoče še več
Ko si boste ogledali steklenice, bi morda 
pomislili: malo mešano na žaru? Vsega 
po malem in v isti skupini? Od 10 do 
15 vol. %? Od izbora do sušenega? 
Ne gre za vnaprej pripravljen koncept. 
Vina so se razvrstila sama. Jaz sem 
jih samo podegustiral … in tukaj so. 
Odstopajo od frivolnosti prve skupine in 
nimajo koncentracije kot v naslednjih. 
Vsako od teh vin pa ima zelo jasno 
izhodišče pridelovalca, ki je dosegel, 
kar se je namenil. Zaradi geografske 
razpršenosti v skupini in ker so vina 
iz vseh treh dežel, še ni treba delati 
a priori sklepov. Od vseh petih skupin 
je bila prav ta najzahtevnejša. Kaj jim je 
skupno? V pridelovalnem smislu skoraj 
nič. V kozarcu pač. Taktilne zaznave so 
ta vina postavile skupaj: teža, struktura, 
viskoznost, primerljiva polnost in zrelost, 
in vse to ne glede na druge atribute, ki jih 
ločujejo.

8. Korenika&Moškon, 
rumeni muškat 2012
Bistvo: pikantna zrelost

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena, mladostna barva po štirih letih. 
Že to vzbuja pozornost. Muškatna cvetica se 
izkaže, takoj za njo pa pikantne sledi sredozem-
skih začimbnic. Povohajte izpraznjen kozarec in 
bo jasno. Cvetica pred aromo in ta pred oku-
som. Ker še ni tiste koncentracije, ki jo prinese 
še višja zrelost.

9. Piro, sauvignon fumé sušeno 2011
Bistvo: cvetica da misliti.

	 S –––––––––––––––– K

Sončno rumena ne kaže petih let. Cvetica ima 
fumé (po dimu) značaj, ki bi mu raje pripisal 
lesno sled. Ponovitev v aromi, ki je posebna, 
vendar pozitivna in srednje intenzivna. Priklic 

sauvignona? Rahlo kiselkasto. Precej toplo. 
Drugačna tipologija sušenega, ki ne gradi na 
prebitku sladkorja. Zanimivo.

10. VKGB, pikolit 2011
Bistvo: eleganca pred težo

	 S –––––––––––––––– K

Po petih letih nobenih znakov staranja: rume-
na barva. Naskok zrelosti: marmelada, več 
karamela kot medu, zato še vedno mladostno. 
Sredozemske začimbe. V kakovostnem vzponu, 
ker še ni popolne homogenosti: še štiri leta? 
Opora kislosti obeta. Toplo. Pookus: suhe fige in 
rozine, ki trajajo ...

11. Prus, rumeni muškat izbor 2015
Bistvo: aroma pred cvetico

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena. Še mlado. Zato je cvetica 
pritajena in šele aroma odkrije bogato zrelost 
visokega izbora. Zato težje, bolj koncentrirane, 
balzamične arome, ki potrebujejo čas, da se do-
končno zložijo. Sladkor prevlada, čeprav kislost 
ni nizka. Odločno taktilno ob samo 10 vol. %. 
V kakovostni rasti.

12. P&F Gomila, traminec izbor 2011
Bistvo: finesa in zrelost

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena barva je še mladostna brez 
vsakršnih znakov staranja, kar napoveduje 
dolgoživost. Srednje intenzivna sortna aroma je 
fina, cvetna, rahlo zeliščna in decentno zrelo sa-
dna (liči). Korektna raven izbora. Zaradi svežine 
in zadostne kislosti ohranja pitkost. Obstojnost 
prezrelih arom v pookusu.

13. Pullus, ZVRST
Bistvo: dominantno sladka sočnost

	 S –––––––––––––––– K

Svetlo rumena. Ni enostavnih arom, temveč za-
znave na ravni jagodnega izbora. Zabava s pitko 
sladkostjo in sadnimi atributi: prezrele marelice 
in breskve. Kislina lepo uravnoteži okušanje, 
čeprav sladkor prevlada. Obča struktura napove: 
deležni boste prijazno sladkega, a resnega vina.

Legenda znakov
Navedene označbe ponujam kot hiter 
grafični vpogled glede dejanske zaznave 
sladkorja in razmerij med ključnimi 
sestavinami ter neodvisno od uradne 
označbe na etiketi.

 polsladko 

 sladko, delno taktilno 

 izrazito sladko in taktilno 

 izrazito sladko, koncentrirano in zelo taktilno

S –––––––––––––––– K/T

okušalno ravnotežje 
med sladkorjem (S) in kislostjo (K) 
ter v nekaterih primerih trpkostjo (T)

Dokazov, da naš okus ni odvisen samo od naših sposobnosti in samega vina, 
temveč tudi od zunanjih vplivov, je več kot dovolj. 
Rdeča barva v prostoru na primer vpliva na višjo zaznavo sladkega.



15. Kristančič
pikolit
2012

Prodajno mesto:
www.kozelj.si

• Cena: 20,37 EUR
• kristancic.com

22. Šturm
chardonnay

ledeno vino 2007

Prodajno mesto:
Vinoteka Šturm 

Qlandija, Novo Mesto

• Cena: 48,00EUR
• vina.sturm@siol.net,

041 632 470

1. Jeruzalem Ormož
Rumeni muškat

2015

Prodajno mesto:
v kleti: Vinska klet & 

vinoteka Jeruzalem Ormož 
Kolodvorska cesta 11, 

Ormož

• Cena: 5,80 EUR
• 02 741 57 00,

info@jeruzalem-ormoz.com

18. Cigoj
Sladka malvazija

2012

Prodajno mesto:
v kleti: Črniče 91, 

Črniče

• Cena: 25,00 EUR
• arkade-cigoj.com

23. KZ Metlika
kolednik

ledeneo vino 2009

Prodajno mesto:
Metlika: Vinoteka 

Metlika, CBE 68 in PC 
Log Metlika, Mestni 

Log 15; Ljubljana: PC 
Savlje, Savlje 89

• Cena: 51, 11 EUR
• www.kz-metlika.si

21. Mavretič
sauvignon

ledeno vino 2011

Prodajno mesto:
v kleti: Kamenica 6, 

Metlika

• Cena: 40,00 EUR
• 041 668 965,
www.mavretic.si

24. Kozinc
ledeno vino 

2009

Prodajno mesto:
v kleti: Dolnje Impolje 5, 

Studenec

• Cena: 30,00 EUR
• davidkozinc@gmail.

com

25. Dveri-pax
šipon slamno vino

2012

Prodajno mesto:
v kleti: Polički vrh 1, 

Jarenina in Vinski bar 
Dveri-Pax, Ulica Vita 
Kraigherja 3, Maribor

• Cena: 32,00 EUR
• www.dveri-pax.com

19. PRA-VinO
šipon

ledeno vino 2007

Prodajno mesto:
v kleti: Kog 14-15, Kog

• Cena: 35,00 EUR
• www.pra-vino.si

20. Šturm
Prepovedan sadež 
ledeno vino 2007

Prodajno mesto:
Vinoteka Šturm 

Qlandija, Novo Mesto

• Cena: 35,00EUR
• vina.sturm@siol.net,

041 632 470

26. Falot
Rozamunda

2015

Prodajno mesto:
v kleti: Svečina 13 
a, Zg. Kungota, v 

Ljubljani: Učilna okusov, 
ljubljanska tržnica

• Cena v kleti: 
4,50 EUR

• www.falot.si

17. Štoka
Sladki poljub

2015

Prodajno mesto:
v kleti: Krajna vas 1d, 

Dutovlje

• Cena: 18,30 EUR
• www.stoka.si
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2. Radgonske gorice
traminec

2015

Prodajno mesto:
večina trgovin po Sloveniji

• Cena: pribl.: 8,50 EUR
•http://radgonske-gorice.si

3. Bračko
rumen muškat

2015

Prodajno mesto:
v kleti: Sp. Hlapje 22, 

Jakobski dol

• Cena: 5 EUR
• 031 533 703,

http://vinabracko.si

4. Kobal
rumeni muškat

2016

Prodajno mesto:
Ptuj: Vinoteka Kobal, 
Prešernova ul. 4 in

Radovljica: Vinoteka 
sodček,Linhartov trg 8

• Cena: 9,00 EUR
• info@petoviona.com,

www.kobalwines.si

5. Poljšak
rumeni muškat

2014

Prodajno mesto:
v kleti: Gradišče pri Vipavi 

39a, Vipava

• Cena: 6,00 EUR
• www.vinapoljsak.com

info@vinapoljsak.com

6. Prus
rumeni muškat

2015

Prodajno mesto:
v kleti: Krmačina 6,

Metlika

• Cena: 8,50 EUR
• www.vinaprus.si

7. Vinakoper
sladki muškat

2015

Prodajno mesto: prodajalna 
vin v kleti: Šmarska 1, 

Koper
in v Ljubljani: BTC tržnica, 

C. dveh cesarjev 170

• Cena: 4,99 EUR
• http://vinakoper.si

8. Korenika&Moškon
rumeni muškat

2012

Prodajno mesto:
v kleti: Klet Korte 115 c, 

Izola

• Cena: 13,50 EUR
•korenikamoskon.si

9. Piro
sauvignon fumé

sušeno 2011

Prodajno mesto:
Vinoteka Koželj, Moste 54, 

Komenda

• Cena: 40,99 EUR
• www.kozelj.si

www.piro.si

10. Vinska Klet 
Goriška Brda
pikolit 2011

Prodajno mesto:
Vinoteka Ljubljana, 

Tržaška 132

• Cena: 18,30 EUR
• http://klet-brda.si/

11. Prus
rumeni muškat

izbor 2015

Prodajno mesto:
v kleti: Krmačina 6,

Metlika

• Cena: 12,20 EUR
• www.vinaprus.si

12. Gomila
Traminec izbor

2011

Prodajno mesto:
v kleti: Vinska klet & 

vinoteka Jeruzalem Ormož, 
Kolodvorska cesta 11, 

Ormož

• Cena: 8,90 EUR
• 02 741 57 00,

info@jeruzalem-ormoz.com

13. Pullus
G-sladko 777

zvrst

Prodajno mesto:
Vinoteka Ptujska klet, 

Vinarski trg 1, Ptuj

• Cena: 23,80 EUR
• 02 787 98 27,

www.pullus.si

14. KZ Krško laški
rizling izbor

2009

Prodajno mesto:
Vinoteka Krško

• Cena: 20,00 eur
• www.klet-krsko.si

16. Štokelj
Ambrosia

2011

Prodajno mesto:
v kleti: Planina 9, 

Ajdovščina

• Cena: 35,00 EUR
• www.stokelj.si

27. Vinakoper
cipro
2013

Prodajno mesto: 
prodajalna vin v kleti: 

Šmarska 1, Koper
in v Ljubljani: BTC 

tržnica, C. dveh 
cesarjev 170

• Cena: 7,49 EUR
• http://vinakoper.si

28. Vinakoper
sladki refošk

2013

Prodajno mesto: 
prodajalne vin v kleti: 

Šmarska 1, Koper
in v Ljubljani: BTC 
tržnica ter C. dveh 

cesarjev 170

• Cena: 6,99 EUR
• http://vinakoper.si

29. Mahnič
Likor
2011

Prodajno mesto:
v kleti: Dragonja 111, 

Sečovlje

• Cena: 20,00 EUR
• mahing@siol.net

30. Vinakras
Ruj, vino iz sušega 

grozdja, 2009

Prodajno mesto:
Sežana: Prodajalna 

vin Sežana, Sejmiška 
pot 1 in Ljubljana: BTC, 

Šmartinska 132 in 
Koseze, Vodnikova 187

• Cena: 24,40 EUR
• http://vinakras.si/
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14. KZ Krško, laški rizling izbor 2007
Bistvo: poklon laškemu!

	 S –––––––––––––––– K

Zlato rumena. Prvi vtis: naskok prezrelosti – 
seno, kamilice, smilj, rozine, suhe fige, džem. 
Po devetih letih brez znakov staranja (nič firna). 
Visoka raven izbora zagotavlja visoko dolgoži-
vost. Blizu vrha. Zaznave visoke prezrelosti in 
koncentracije imajo en sam vzrok: tak preplet 
zmore le laški rizling.

Tretja skupina: 
še slajše skoraj ne gre
Bujna sladka zaznava se pri vinih iz 
sušenega grozdja prevesi v opulentnost. 
Skoraj niti nima smisla govoriti o sladkem 
okusu, saj gre bolj za otip, ker taka vina 
tako temeljito prekrijejo brbončice, da se 
v možganih oblikuje ideja o vinu, »ki je 
ena sama opojna sladkoba«, in morda 
ne o tistem, ki je »samo slajše«. Tudi 
primarne sortne zaznave ni stvarno iskati, 
saj jih prezrelost tako preoblikuje, da sorta 
skupaj z značilnostjo letnika predstavlja 
celostni temelj, na katerem se zgradijo 
prave vinske osebnosti. Zakaj v belih 
stekleničkah? Ker je barva zagotovo 
marketinško pomembna in ker pri tolikšni 
koncentraciji sestavin niti svetloba ni tako 
velik dejavnik tveganja, da take lepote 
ne bi bilo smiselno pokazati takoj. Poleg 
tega ta vina ne »potujejo« toliko, kot se 
morda misli, saj so raritetna izbira, kar 
skupaj s ceno že vnaprej opredeli kupce. 
In ko že mislim, da slajše ni mogoče, 
pride sladka malvazija. Kaj sladka! Kot 
esencia, koncentracija na ravni PX (pedro 
ximenez): utekočinjena prezrelost grozdja.

15. D. Kristančič, pikolit 2012
Bistvo: karamelni naskok

	 S –––––––––––––––– K

Zlato rumena. Karameliziran sladkor skoči iz 
flaške že ob odpiranju. Prezrela grozdna aroma 

je tako prezentna! Grozdje! Marmelada. V ustih 
veliko toplote, ki še ne peče. Skladje sladkobe in 
kisline. Rahla rastlinska nota. Daje vtis dokončne 
razvitosti, zaradi jasne aromatske definicije. 
Vse na svojem mestu.

16. Štokelj, Ambrosia 2011
Bistvo: množica zaznav

	 S –––––––––––––––– K

Zlato rumena s kančkom oranžne. Aroma 
je zdrava in čista, a tako koncentrirana, da 
potrebuje čas, da se odpre. Zrela dinja in suhe 
fige, ananas in čebelji vosek, žbice. Toliko vsega. 
Še vedno mladostno in v rasti, zato počakati, ker 
še ni na vrhu: še pet let. Toplota se čuti. Sladkor 
pred kislino. Popolna prezrelost.

17. Štoka, sladki poljub 2015
Bistvo: ekstremna aroma

	S –––––––––––––––– K

Jantarno zlata, kristalna. Prvi vtis, cvetica, aroma 
in v odhodu prezrel ananas, ki se nariše še pred 
očmi. Tako posebno prezrele, specifične in tudi 
težke aromatske podobe ne srečam pogosto. 
Kljub veliki koncentraciji nekoliko enosmerno, 
a vseeno izjemno. Pozabite na med, rozine in 
fige. Ananas zmaga.

18. Cigoj, sladka malvazija 2012
Bistvo: ekstremna opulenca

	S –––––––––––––––– K

Kostanjevo jantarna. Še mladostno. Rahla in 
lepo vgrajena muškatna sled. Otip gre čez 
vse: grozdni sirup. Zares melasa. V kakovostni 
rasti: čez deset let na vrhu? Brez roka trajnosti? 
Izjemna koncentracija, ki ji pri nas skoraj ni para. 
Nekaj kislinske opore. V pookusu suho sadje, 
ananas, karamel.

Četrta skupina: 
visoki predikati, kot se šika
Dolenjska, Bela krajina, Štajerska 
Slovenija so vinorodni okoliši, iz katerih 
pride vseh sedem velikih vin. Šest 

ledenih vin in eno vino iz sušenega 
grozdja. Zagotovo sedem ekstremnih 
zgodb. Narava je dala od sebe največ, 
kar je lahko, vinar pa izkazal hrabrost 
in poslanstvo. Če so naši predniki 
prisegali na sladko vino, je bilo tako 
najbrž zaradi tolikšne obilnosti, ki jo 
opisujem. Veliki koncentraciji sladkorjev 
se pridruži še klena kislost, kar ob prvem 
razmisleku pove, da bo ravnotežje vedno 
na preizkušnji, a po drugi strani tudi 
omogoča, da sladkor dobi tekmeca. 
V tej konkurenčni borbi je težko doseči 
idealno ravnotežje. Vinopivci smo sicer 
vajeni besed o harmoniji, ker smo se 
priučili, iz česa sestaviti skladnost. Manj 
uki pivci pa povsem odkrito in morda 
tudi nepristransko občudujejo eno samo 
stvar: cuker. Lepota visokih predikatov 
se vam odkrije intuitivno. Ni treba, da 
smo enologi, da vemo, da nam je narava 
ponudila največ, kar je zmogel predelati 
človek.

19. PRA-VinO, šipon ledeno vino 2007
Bistvo: očarljiva celota

	S –––––––––––––––– K

Mladostno zlata z zelenkastim odtenkom, kljub 
skoraj desetim letom. Že sama barva napove 
koncentracijo sestavin – nima vsak predikat 
take podobe. In nima vsak predikat tako žlahtno 
vgrajene klene kisline. In nima vsak 185 g/l 
sladkorja. Dobrota tradicije in lege v ravnotežju.

20. Šturm, Prepovedan sadež 
ledeno vino 2007
Bistvo: kompleksna aroma

	S –––––––––––––––– K

Zlato rumena, gosta barvnost. Visoka aromatska 
intenziteta v prepletu marmeladne zaznave, 
suhega sadja in slamnatih vonjev ter rožne 
vode. Malo po lešnikih. In še: timijan v praznem 
kozarcu. Izjemna oljnata konsistenca ob tako 
visoko sestavljenih vonjih nikogar ne bo pustila 
hladnega. Pohvaliti.

21. Mavretič, sauvignon ledeno vino
Bistvo: cvetica naj zmaga.

	S –––––––––––––––– K

Dozorelo zlata in malo oranžne na robu. Prvi 
vtis: zapečena skorja kruha, seno, malo po dimu. 
V aromi še črni ribez (cassis), ki ga res nisem 
pričakoval. Kako lep nabor zaznav. Seveda ne 
manjka prezrelosti, niti visoke kompleksnosti, 
a je cvetica vseeno najbolj očarljiva. Finost arom 
in eleganca sladkobe.

22. Šturm, chardonnay ledeno vino 2007
Bistvo: velika koncentracija

	S –––––––––––––––– K

Sijoče zlata in mladostna barva ne kaže let. 
Marelična marmelada napove visoko prezrelost 
in še višjo intenziteto. Močna karamelna in 
predvsem medena zaznava. Rozine. Potem 
sandalovina in balzamične note, citrusi, vijolice, 
lešnik. Neverjeten splet bogastva arom in prav 
taka tekstura. Višje ni mogoče.

23. KZ Metlika, kolednik ledeno vino 
2009
Bistvo: idealna harmonija

	S –––––––––––––––– K

Zlata barva ne kaže let. Močna medena aroma 
prevlada nad marelico, breskvijo, cimetom 
in žbicami. Izjemna koncentracija sestavin, 
od sladkorja do kislin. Zato malo na strani 
kislosti, ki pomaga uravnotežiti bujno sladkobo 
prezrelosti. Celota je prelep dokaz, da je laški 
rizling car med predikati.

24. Kozinc, ledeno vino 2009
Bistvo: medena prezrelost

	S –––––––––––––––– K

Barva starega zlata, višja. Vino je doseglo vrh in 
je brez znakov staranja. Visoka medena pre-
zrelost z majhno acetatno sledjo, ki ni moteča. 
Rozine. Izjemna koncentracija sladkorja ob dobri 
opori kislin. Oljnata viskoznost. Bujna aroma 
suhega sadja ne izpostavi posameznosti. Vse je 
vpeto v celoto.

25. Dveri-pax, šipon slamno vino 2012
Bistvo: sadnost v prednosti

	S –––––––––––––––– K

Sijoče zlata v beli steklenički. Ob obilni kon-
centraciji sestavin je vendar v prednosti sadna 
komponenta: hruškov kompot, marelična 
marmelada, fige in rozine. Okušalna harmonija 
se prevesi h kislini, ker je vino še zelo mladostno, 
skoraj s kančkom primarnih, nežnejših zaznav 
svežega sadja. Obetavno.

Peta skupina: 
sladko in z barvno 
dominanco
Sladek okus pri rdečih vinih dolgo ni 
bil splošno sprejemljiv. Mednarodno so 
seveda znana antologijska vina, ki so 
že od nekdaj rdeča in sladka. Pri nas 
pa se je nekako menilo, da mora rdeče 
vino biti suho. Tudi peneča se rdeča 
vina so novejšega datuma. Ne glede 
na povedano bi v vsaki vinorodni državi 
zagotovo našli vsaj eno sladko rdeče 
vino, ki si je na trgu našlo svojo nišo. 
V tem kvintetu so razlike med vini zelo 
velike, a je vsako med njimi izkazalo 
svoje dobre in najboljše plati. O vsakem 
od njih bi lahko napisal kratek esej, 
ker vsako buri domišljijo o tem, kaj je in 
kaj bi bilo še mogoče. Barvna dominanca 
je samo najmanjši skupni imenovalec, 
ki pa vseeno nudi vizualni užitek, (in kot 
že veste) morda celo vpliva na stopnjo 
navdušenja …

26. Falot, Rozamunda 2015
Bistvo: vrhunska sortna aroma

	 S –––––––––––––––– K/T

Barva mladega roseja: zrela češnja z vijoličnim 
odtenkom, mladostna in moderna, zelo sijoča 
barva. Cvetica: ataka modrega pinota. Aroma: 
jagoda, neposredna, izrazita, šolski primerek 
sortnih značilnosti. Kljub svežini in živahnosti v 
ozadju kanček zrelosti. Pohvaliti (v pričakovanju 
suhega roseja).

27. Vinakoper, cipro 2013
Bistvo: prijaznost sorte

	 S –––––––––––––––– K

Še vedno mladostna barva z opečnatim robom. 
Cvetica: muškatna in zrelo sadna, specifična, 
zelo pikantna, značilna za sorto. Intenziteta je 
vmesna: med preprostim in prezrelim muška-
tom, kar naredi aromo vabljivo in zviša pitkost. 
Ob nizki kislini rahla grozdna trpkost uravnoteži 
sladkor. Harmonično.

28. Vinakoper, sladki refošk 2013
Bistvo: zrele višnje

	 S –––––––––––––––– K

Vijolični odtenek refoška se ne izgubi niti v sladki 
izvedbi. Cvetica ohrani značaj suhega vina, v 
aromi pa se pojavi zrelost grozdja in vkuhane 
višnje. Okušalno se tanin ne skriva pred sladkor-
jem in gre čez zmerno kislost, zato rahla trpkost 
pomaga uravnotežiti sladkor. Sortno čista 
aromatika je zmagovalna.

29. Mahnič, likor 2011
Bistvo: ekstremna aroma

	S –––––––––––––––– K

Lepa kostanjeva barva na robu in opečnata 
v sredini. Teče oljnato. Prezrelost kot izrazita 
koncentrirana aroma po rozinah. Medica. 
Marmelada. Sortno značilna, dozorela in bogata 
muškatna aroma cipra se preplete s cvetno 
(pelargonije) in rahlo acetatno noto. Celoten 
aromatski profil je poseben, originalen.

30. Vinakras, ruj sušeno grozdje 2009
Bistvo: lepota celote

	S –––––––––––––––– K

Globoka, rdeča, z opečnatim robom. Zelo fina, 
zrela in kompleksna sadna cvetica. Aroma je 
še bogatejša, večplastna, vabljiva. Le spomni 
na sod. Res velika koncentracija prezrelih 
zaznav: suhe slive, kirsch, rumov lonec. Visoka 
obstojnost pookusa. Umirjena kislina ob komaj 
opaznih taninih. Pohvaliti.

Dandanes so prikrito sladkasta tudi uradno suha rdeča vina, sicer ne toliko, da sladijo, 
temveč le toliko, da se pokrije trpkost in poveča mehkoba: 5–6 g/l nepovretega sladkorja 
že naredi nalogo.

Odločitev vinarja ni lahka: dam prednost kislini ali sladkorju? Pa saj gre za sladka vina! 
Torej sladkor. Ampak vino ne sme biti zagatno sladko, niti rezko kislo. V to debato vskoči še pH, 
ampak če bi odprl še to temo, bi nas odneslo v tehnologijo.
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