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BELO 140
TERROIR SELEKCIJA

SENZORIČNI ZAZNAMEK
Vino je kompleksno, na nos nas preseneti intenzivna zaznava 
mineralnosti in slanosti, podprta z aromami breskev in svežih 
marelic v kombinaciji z belim cvetjem. V ustih je zaznava slanosti 
poudarjena, vino ima žametno kislost in dolg, vertikalen pookus. 
Kerner prinaša vinu polnost, radodarnost in cvetlični značaj. Rizling 
prinaša živahnost, mineralnost, svežino in kompleksnost.

LETNIK 2019
Pomlad je bila izjemno hladna in vlažna, kar je vplivalo na pozno 
fenologijo. Nakar je sledil izjemno topel in suh junij, eden 
najtoplejših v zgodovini spremljanja agrometeoroloških podatkov. 
Izjemno toplo in suho vreme v času cvetenja je vplivalo na 
heterogenost, ki se je prenesla v čas vse do trgatve. Julij in avgust 
sta bila povprečno topla. Začetek septembra so zaznamovale nižje 
temperature in padavine, medtem, ko je bila druga polovica 
izjemno suha, topla in odlična za letnik rdečih vin. Letnik 2019 je bil 
odličen za bela vina, ki izkazujejo izjemen aromatičen naboj, 
eleganco in svežino, medtem ko je čudovit konec jeseni prinesel 
zrelost, pikantnost in eleganco rdečim vinom. 

Moderna in svojevrstna bela zvrst Kernerja in Renskega rizlinga. Lokalna in izvirna interpretacija 
burgundskih vin s pridihom našega terroirja: polnost in vertikalnost sta smernici.

Poreklo: Bela krajina, Slovenija

Vinograd: Doma

Tla: Rdečerjava ilovica z
deležem apnenčastega skeleta

Sorta: Kerner (80 %) in
Renski rizling (20 %)

Starost trt: 27–32 let

Pridelek: 50 hl/ha

Čas trgatve: 15. september 2019

Alkohol: 13.5 % vol

Titrabilne kisline: 6.8 g/L

Ostanek sladkorja: 2 g/L

Podnebje: Subpanonsko, subkonti-
nentalno z mediteranskimi vplivi

VINIFIKACIJA
Filozofija tega vina je ustvariti sodobno belo vino z ravnovejem, 
podobnim burgundcem, pridelano iz sort, ki jih gojimo. Grozdje za 
to zvrst poberemo v polni zrelosti, zlato rumene barve. Zvrst je 
sestavljena iz 80 % kernerja (križanec med rizlingom in 
trollingerjem) in renskega rizlinga (20 %).  Kerner vre v 500 L 
hrastovih sodih in kjer ostane na grobih drožeh vsaj 8 mesecev. 
Rizling (20 %) vre v nerjavni posodi, kjer ostane na grobih drožeh do 
nastanka zvrsti.


