
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.«

Merlot Single Vineyard 
Letos smo premium razred naših vin dopolnili s polnitvijo 
merlota Single Vineyard letnika 2018, ki je zorel v naši kleti 
de Baguer v gradu Dobrovo. Grozdje za to vino izhaja iz 
vinograda Vrh iz vasi Vipolže. Terasast vinograd zasajen z 
merlotom raste na klasični opoki in je že desetletje negovan po 
nanačelih trajnostne pridelave. Gre nadvse skrbno negovan in 
zatravljen vinograd na odlični sončni legi, starosti 22 let. Na trsu 
je bilo le 1 kg grozdja. Serija šteje 1775 steklenic. 
Trgatev je bila izključno ročna in je potekala 29. septembra 2018. 
Postopek pridelave: Takoj, ko je bilo grozdje potrgano v zabojčke 
in prepeljano v klet, smo ga razpecljali in začeli s petnajst dnevno 
maceracijo v majhnem lesenem vinikatorju pri 20 do 25 stopinjah 
ccelzija. Po maceraciji in fermentaciji je bilo vino pretočeno v 
francoske barriue sode, kjer je vino zorelo 24 mesecev. 
Uporabili smo 40 % novih sodov. Vino je temno rubinaste rdeče 
barve z vijoličnim odtenkom. Na vonju je čutiti zrelo jagodičevje, 
orientalske začimbe, rahlo balzamično noto, tobak, ki ga 
na okusu dopolni vanilija. 
Vino je polnega in uravnoteženega okusa, sveže, toplo,z dolgim 
plemenitim odhodom in žametnim zatonom.plemenitim odhodom in žametnim zatonom.100 % merlot
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