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32 | biti na višini vina

Visoko:
Marjan
Simčič
»Če delaš za svet …«
So vina, ki zmagujejo na mednarodnih ocenjevanjih. Še več
pa je enako odličnih, ki jih vinarji nikoli ne pripustijo v takšno
tekmo, ker tega preprosto ne potrebujejo, ker lahko zmagajo
tudi brez medalj. To so vina, ki ohranijo identiteto rastišča in
se odzovejo želji vinarja, da brezkompromisno sledi svojemu
poslanstvu v prid najvišji možni kvaliteti vina. O takšnih vinih in
ljudeh se piše na teh straneh.
A kako naj spoznamo tisto največ, kar je dal vinograd, letnik in
izurjen vinar? Je cena sploh važna? Je. Vendar je vrednost teh
vin še višja.

V bistvu ne gre za več. Gre za celoto.
Kaj je vinskim umetninam skupno?
Barvnost: če je bilo grozdje zrelo, šolanje večletno, barva ne
more biti vodena. Globina in intenziteta morata dajati občutek
nasičenosti in kristalne presojnosti. Ni potrebna zlato rumena,
niti skoraj črna, a vendar mora že pogled vzbuditi zanimanje.
Dišečnost: sorta ni vedno v ospredju, ker ne more biti, če je
prezrelost in večletno šolanje preoblikovalo primarne arome.
Tako resna vina so pogosto zvrsti, pri katerih vsaka sorta
prispeva najbolj izrazito lastnost. A vendar so zaznave vedno
široke, bujne. Obstojnost arom je ključ. Vonji se oddaljijo od
splošno znanih. Vsi so prepleteni in tesno vpeti. Občutek
večplastnosti, sestavljenosti in kompleksnosti prevlada.
Okusnost: toplota in mehkoba se morata izkazati. Če občutimo
malo trdote (trpkosti) ali kislosti, pomislimo: to so potenciali za
dolgoživost vina. Kadar je obče zrelosti dovolj, nas ne eno ne
drugo ne moti. Zaznave niso enoznačne, občutijo se struktura,
ravnotežje in idealna harmonija.

…inimašvhišišestnajstetiket…»Ma,kajjetolahkotržiti?«postavi Marjan Simčič retorično vprašanje, ki obvisi v zraku. Pomislimo.
Vsako leto je treba zadostiti najzahtevnejšim kupcem po svetu, jih
prepričati z iskrenostjo v kozarcu. Pri tem delu ni bližnjic, niti časa za
preveliko romantiko. Samo zdi se, da je Marjanov mednarodni uspeh
prišel čez noč. Ja, po petindvajsetih letih garanja in preizkušanja. Pa
dve generaciji pred njim sta tudi že šolali vina. • Njegovvinarskikredo je sestavljen iz osmih »verjamem!«. Kadar si vinar upa tako določno reči, v kaj zaupa, že napoveduje, kakšna bodo vina v prihodnosti, in to niso prazne besede. Kozarci pred nami sledijo Marjanovim
besedam: »In če so ta vina dobila 94, 95 točk, potem bo Opoka 2013
segla proti stotki,« in se zraven že vnaprej nekako opravičuje, da ni
mislil biti pretenciozen, a kaj ko vina tako kažejo! Povoham, okusim
– in se strinjam, ne, zdaj tudi verjamem, da bodo ta vina dobila več.
• PetvinvpaletiKlasik,šestvSelekciji,štirivinapodOpoko.Takšen
rang lahko v resnici naredi samo nekdo, ki je izkušnjo lastnega znanja in teritorija izpilil do konca. Ni čudno, da je prvi kredo namenjen
tlom, zemlji. Revna opoka (briški lapor) je bit njegovih vin. Zato mu
pri prenavljanju teras ni žal vloženega premoženja v take premike tal,
ki bodo zagotovili enakomeren pedološki profil za bodočo trajnostno
kakovost grozdja. Pri tako pedantnem vinogradniškem in vinarskem
delu gre za vsak grozd. Moj obisk je že sovpadal s trgatvijo. Tik preden smo začeli degustacijo, je prispelo grozdje sauvignona: absolutno
zdravo, enakomerne velikosti, zrelosti in obarvanosti. Tak sad je lahko samo posledica sistematičnega dela: poznati vsako teraso in vsaki dati pravo vlogo. Popolna predanost vinogradu je ključna, če naj
vina vstopijo v tekmo z najboljšimi. • »Lesjenajlepšastvarzavino,
a je treba znati,« pravi in hkrati iskreno prizna, da je drago plačal
svojo šolo s sodi, saj vsak sod, četudi drag, ni primeren za vina, ki se
jim posveča zdaj. »Moja vina ne potrebujejo lesa zato, da bi se navzela trpkosti, saj tanin pride iz jagodnih kožic in pečk,« zato mora biti
tudi les plemenit. Če pa te sodarji ne sprejmejo v »klub«, ne pomaga
plačilo, se malo priduša. V kleti seveda ne manjka niti velikih sodov,
ki zagotovo lahko prispevajo svoj delež k eleganci vin. • Kajpapenine in oranžna vina? Bi se lotil še teh? Odgovori, da ne, ker ne more

imeti vsega, vsaj ne tako, kot bi jih hotel imeti:
na visokem. Sploh pa ne penin. Oranžna ima,
navrže, a ne takšna, kot jih dandanes marsikje hvalijo, z osnovnimi enološkimi napakami in z opravičilom, da drugače preprosto ne
gre. V dokaz, da takšna vina so, odide v klet in
se vrne z dvema, ki ju izda že oranžni barvni
odtenek, a ne pove ne letnika ne sorte. Nihče
ne bi pomislil, da sta vini lahko stari deset let.
Od kod tolikšna dolgoživost? Kdo sploh ve, da
se je zametek »oranžnih vin« zgodil, ko o njih,
vsaj tako, kot se počne zdaj, še nihče ni govoril? Obe vini seveda nista imeli nikakršnih pomanjkljivosti – torej se da! Kljub temu takoj
razloži, da je pot do teh vin zahtevna, dolgotrajna, prodajna niša pa zelo majhna. Če kaj,
potem cenim odkrit odgovor profesionalca.
Tako se skrajša odvečna govoranca in odda jasno sporočilo. • V paletiKlasiksemizbraldve
vini, ki sta trenutno pokazali najbolj finalno
stanje. Visoko ni samo tisto vino, ki kaže mišice. Selekcija je že zelo zahtevna, saj po nekaj
vinih ugotovim, da potrebujem premor jaz, ne
vina. Med letniki so razlike, a je možna bolj
razprava o raznih slogih kot pa o kvalitetah, saj
očitno rastišča omogočajo več, kot znajo zavajati stereotipi (npr. za letnik 2010 ali 2014).
Kaj šele bo, ko pridem do Opoke? Stopnjevanje okusov? Da so vsa vina aromatsko natančna, je jasno samo po sebi. Če se pri selekciji še
privajeno znajdem, mi Opoka vzame več časa.
In ko že mislim, da višje ne gre, pridejo tiste
»stotke«…
Dušan Brejc

Rebula 2015 • Dominanta: takojšen učinek zrelosti in polnosti ter nesporna verodostojnost
sorte. Pomislim na 2014, a je vendar iz tekočega letnika. Čez čas se izkaže, da me je prav ta
izrazita mineralnost napotila na 2014. Aroma ne skrije minimalne maslene note. Na jeziku sled
»burgundske trdote«, četudi so tanini zreli, vendar jih je obilo. Visoka raven zaznav. In na začetku
kariere.

Sivi pinot 2015 • Dominanta: odtenki ga izdajo. Zelo sortno značilno vino, z nezmotljivo,
malo meseno noto in hkrati malo po grenivki. Ko enkrat spoznaš to aromo, si je ni težko
zamisliti, ker krasi vse prave sive pinote. Očarljivo vino že zdaj, zelo gladko, zato mehko obleče
usta. Si mislim, da nima tolikšnega potenciala in bi zato lahko dal prednost homogenemu
chardonnayju 2015, ampak …
Sauvignon selekcija 2014 • Dominanta: izrazita sortna aroma je očitno zmagujoča.
Visoka intenziteta je še najbližje ribezu. Je tako vabljiva, da ji ne zmorem ugovarjati. Kadar je
tako, je aroma često v nekakšni prednosti pred okusom. Tokrat pa se aroma in okus povežeta
v vabljivo celoto. Opazi se nizka raven fenolov, zato je mehkobnost v ravnovesju z zmerno
kislostjo.

Teodor belo 2013 • Dominanta: vrhunsko skladje arome in okusa. Idealno ravnotežje
med sortami (rebula, sivi pinot, sauvignonasse, sauvignon) naredi bogat in lep aromatski profil
z rahlo izstopajočo zaznavo sauvignona, ki pa jo zorjenje v lesu omili. Taktilno zelo zahtevno,
bujno in vabljivo vino, z nekoliko pekočim zatonom. Še vsaj pet let zlahka in potem … (ga bo prej
zmanjkalo).

Sauvignon Opoka 2013 in chardonnay Opoka 2013 • Dominantne značilnosti
obeh vin: preciznost in finost cvetice, neverjetna kompleksnost arom, izjemna eleganca taktilnih
zaznav ter na koncu tolikšna identiteta, da ju povsem intuitivno spoznamo kot največji nagradi
od vseh degustiranih vin. Kateremu od obeh bi dal prednost? Morda chardonnayju, čeprav se
mi zdi dilema deplasirana. Ali kaj manjka? Nič. Je česa preveč? Ne. Torej koliko točk?

Rebula Opoka 2006 in chardonnay Opoka 2006 • Dominantne značilnosti
obeh vin: »oranžni« vini. Vem, da pojem ni najboljši. Barva sploh ne razkrije let, še manj cvetica,
saj ni znakov staranja. Popolna čistost cvetice, balzamične arome v skladu s kategorijo, izjemna
polnost, mehkoba in bujnost. Z vrha kakovostne piramide.

