
Kaj vse lahko pomeni oznaka Single vineyard?
“Single vineyard” v slovenščini nima enotnega prevoda, 
pomeni pa posamičen ali samostojen vinograd. 
Gre za vedno bolj razširjen angleški izraz, ki se pojavlja povsod 
po svetu. Kako naj ga razumemo smo povprašali vinskega 
strokovnjaka Dušana Brejca, ki nam je podal naslednjo razlago:
»»Kot velja za francoski “terroir”, ki izpostavlja skupne učinke 
rastišča in človeka, se neponovljiva in vsakoletno različna, 
vendar visoka kakovost vin v največji meri pripišeta vinogradu 
in letniku, saj je vse drugo, od izbora sort do uporabljene 
tehnologije, celo znanja, možno imeti tako rekoč povsod. 
Zato je v ekonomskem, okoljskem in socialnem, torej 
trajnostnem smislu, smotrno izpostaviti vinograde, 
ki dajejo gki dajejo grozdje za kakovostna vina z zaščitenim geografskim 
poreklom, ki v največji meri in celostno, odražajo okolje, v 
katerem so nastala. “Okus po vinogradu” je prispodoba, ki se v 
novem svetu razume kot “a sense of place”. Zaradi verodostojnosti 
tovrstnih prizadevanj pa je potrebno znotraj obstoječe 
vinogradniško vinarske zakonodaje opredeliti, kaj ta angleški 
izraz obsega in mu nameniti slovensko sopomenko. 
V prid vinarjev in poV prid vinarjev in porabnikov.«

Vino postrezite ohlajeno na
12° - 14°C. Priporočamo ga k 

osvežilnim solatam, 
jedi iz belih morskih rib 
in morskih sadežev in 
rižota z zelenjavo.

Motnik Single Vineyard 
Grozdje iz izbranega vinograda Lisičk iz vasi Neblo. 
Terasast vinograd zasajen z Rebulo raste na klasični opoki in je že 
desetletje negovan po načelih trajnostne pridelave. Gre za nadvse 
skrbno negovan in zatravljen vinograd na odlični južni sončni legi 
na nadmorski višini 150m, starosti 25-30 let. Na vsakem trsu je bilo 
le 1 kg gle 1 kg grozdja. Serija šteje 2000 steklenic. Trgatev izključno ročna 
in je potekala v začetku oktobra, ko je bila rebula popolnoma 
zrela – zadnje belo grozdje v kleti, katere čas trgatve je sovpadal s 
trgatvijo poznih rdečih sort. Postopek pridelave: V mesecu avgustu se 
izbrane, rabljene sode na poseben način zadimi z mediteranskimi 
zelišči (žajbelj, lovor, timijan, materina dušica, rožmarin) in pripravi 
na trgatev. V začetku oktobra se sode napolni z moštom Rebule, 
katekateremu so predhodno dodane cele grozdne jagode (cca. 20% volumna). 
Fermentacija poteka pri višjih temperaturah, in sicer od 17  do 18̆C. 
Po zaključeni fermentaciji vino ostane v stiku z jagodami in se macerira 
10 mesecev. Rebula Motnik je oranžno macerirano vino, ki je zlate barve. 
Njegovo polno telo in živahna svežina, značilna za rebulo, se dopolnjujeta 
z omamno zeliščno aromatiko. V vinu se prepletata tradicija starega 
briškega izročila ter sodobno znanje in interpretacija enega 
najpnajprodornejših slovenskih enologov Darinka Ribolice ter našega 
glavnega kletarja, Igorja Skubina100 % rebula
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