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CIAO BELO
CLASSIC

Ciao Belo je moderna različica tradicionalne bele zvrsti iz Bele krajine. Tako kot drugod 
v Sloveniji in srednji Evropi so tradicionalne zvrsti narejene iz sort, ki rastejo v sortno 
mešanih vinogradih, ki smo jih podedovali od prejšnjih generacij. Ciao Belo letnik 2018 
sestavljajo sorte Kerner, Sauvignon in Renski rizling.

SENZORIČNI ZAZNAMEK
V vinu zaznamo dominanco sauvignona. Na vonj prepoznamo 
arome tropskega sadja, grenivke in kosmulje, slanost in pridih 
posušenih zelišč. V ustih je srednjega telesa, mineralnega, skoraj 
slanega, svežega z dolgim   in prijetnim pookusom. Več kot le vino 
za vsak dan.

VINIFIKACIJA
Grozdje je bilo ročno potrgano v 15-kilogramske zaboje. 
Vinifikacija je potekala pri 15–18 °C ločeno za vsako sorto, nakar je 
vino zorelo še 7 mesecev na grobih drožeh. Končna zvrst je bila 
narejena pred stekleničenjem v juliju.

LETNIK 2021
Letnik 2021 je bil zaradi močne spomladanske pozebe, ki smo jo 
doživeli zelo zgodaj aprila, volumensko najmanjši zabeleženi 
letnik. Temperature so se 5. in 6. aprila spustile do -7°C, metem, 
ko so se zimska očesa že dobro odprla pri vseh sortah. Vsi 
vinogradi so bili močno prizadeti, kar je povzročilo do 60-odstotno 
izgubo pridelka. Zlasti poletje junija je bilo izjemno toplo, kar je 
povzročilo hitro fenologijo in hitro zorenje grozdja, ki so ga še 
dodatno spodbudili  majhni pridelki. Kljub toplim dnevom so noči 
ostale hladne. Trgatev se je začela zgodaj. Bela vina letnika 2021 
imajo čudovito kislino ter aromatično svežino in globino. Velik 
potencial kažejo tudi rdeče vina.

Poreklo: Bela krajina, Slovenija

Vinograd: Doma

Tla: mešanica rdečerjave ilovice
z manjšim proporcem
apnenčastega skeleta

Sorta: Sauvignon (80%),
Chardonnay (20%)

Starost trt: 30 let

Pridelek: 60–75 hl/ha

Čas trgatve: 8.-17. september 2021

Alkohol: 13.5 % vol

Titrabilne kisline: 5.6 g/L

Ostanek sladkorja: 1 g/L

Podnebje: subpanonsko, subkonti-
nentalno z mediteranskimi vplivi


