Marjan
Sim~i~

Na slovenski vinski sceni je že dovolj dolgo,
da se moramo dvakrat vprašati, ali ga še
smemo ozna~iti za mladega vinarja. Kmalu
bosta minili dve desetletji, odkar je prvi~
zablestel, ko je na ljubljanskem vinskem sejmu
prejel zlato medaljo za beli pinot 1988. To je
bila prva polnitev v njihovi kleti, saj so pred
tem, tako kot mnogi drugi Brici, tržili predvsem
odprta vina. Naslednje leto je zlati medalji
dodal še Cordon d’excellence, ki so ga prejela
najbolje ocenjena vina v vrhunski obleki.
Potem je bil med ustanovitelji medanskega
»krožka« Brajda, skupine vinarjev, ki so
navdahnjeni s stihi Gradnikove poezije ponesli
ime te vasice v širni svet. Sooblikoval je
druga~en pristop k predstavljanju vina, opravil
je te~aj za someljeja, bil med soustanovitelji
prvega slovenska omizja gibanja Slow Food
(na prvi ve~erji smo pili prav njegova vina!),
bil je v elitni skupini slovenskih vinarjev Ars
vini, se poro~il, dobil sina Leonarda, postal
predsednik Nogometnega kluba Brda ... No ja,
recimo, da je malo manj mlad kot takrat, ko je
dal tiskati prve etikete, in da si je v teh letih
nabral že toliko izkušenj, da je dozorel v enega
najbolj izstopajo~ih protagonistov slovenskega
vinarstva. Vino je njegov posel, to je dejstvo,
toda je tudi njegova ljubezen, njegova strast,
njegova obsedenost. Delo z vinom ga pomlaja,
poživlja in navdihuje. O vinu govori z zanosom
mladeni~a ob odkritju prve ljubezni. Takrat
spoznaš, da njegov ~as šele prihaja.

32

posebne`i

33

posebne`i

S prodajo vina nismo imeli težav. Bolelo pa me je, da vino,
ki sem ga imel za avtorsko delo, konča v nekem brezimnem vrču,
da le malokdo ve, kdo ga je pridelal. Takrat sem bil najbolj po
nosen na beli pinot, za katerega se je pozneje izkazalo, da je char
donnay, zato sem tudi najprej polnil to sorto. Zlata medalja na
mednarodnem ocenjevanju vin – mimogrede, mislim, da je bila to
prva zlata medalja za slovensko suho vino, pridelano v zasebni kle
ti – je močno povečala povpraševanje po naših vinih in že nasle
dnje leto sem pripravil šest polnitev. Za sivi pinot letnika 1989 smo
potem prejeli tako zlato medaljo kot priznanje Cordon d’excellence.
Verjetno si eden redkih vinarjev, ki v dvajsetih letih ni spremenil
grafi~ne podobe svojih vin.
Z oblikovalcem Ivom Markom sva se

A few days ago I’ve opened a bottle of wine dating from the mid-eighties. At that time we filled a bottle or two for friends,
but placed a few on the side for our home archive. We were quite surprised at how well the wine developed.
In the nineties I bought the first wooden barrels and it soon came to the division between the basic and barique line.
The wines from my basic line also have to meet strict criteria. All my wines lie on the lees for a long time and then go
through the process of malolactic fermentation. We always favour harmony over expressive freshness.

He has been on the Slovene wine scene for a considerable time now, so we must think twice before calling him a young winemaker.
Next year, two decades will pass since he first shot to fame receiving the gold medal for his Pinot Blanc 1988 at the Ljubljana Wine Fair. This was his first bottling
in their home cellar. Until then his family as well as other winemakers from the Goriška Brda region had been selling primarily bulk wine.
Let’s say that he’s just a little older than he was when he made his first printed labels. In all these years he gained enough experience to become
one of the most recognized protagonists of the Slovene wine production. Wine is his business, that’s a fact, but it’s also his love, his passion, his obsession.
Working with wine rejuvenates, invigorates and inspires him. He talks about wine with the passion of a young man who falls in love for the first time.

Da bi Marjana Sim~i~a in njegovo dojemanje vina bolje razumeli, se
vendar moramo vrniti nazaj, k za~etkom, v misli, ki so spremljale prvo
stekleni~enje vina in takojšen odhod z njim na ljubljanski vinski sejem.

pred nastankom etikete mnogo pogovarjala in nazadnje je povsem
jasno zadel tisto, kar sem želel sporočiti nekomu, ki vzame v roko
steklenico mojega vina. Sam nisem posebno barvit človek, zato je
bila moja etiketa črno-bela, vendar jasnih in čistih potez, ki so ta
krat delovale mogoče malo provokativno in abstraktno. Številni so
kritizirali tisti naš zvrnjeni kozarec, toda jaz sem vanj verjel, verjel
sem v to podobo, ki združuje vino, sonce, energijo. Etiketa je pou
darjala moj avtorski pristop k vinu in še danes opravlja svojo nalo
go. Doživela je le majhne popravke, to pa predvsem zaradi vin, ki
so medtem popestrila našo ponudbo. In danes je lepo sprejeta pri
vseh, ki imajo radi naša vina.
Glavne pohvale gredo vendarle vinu. Glede na to, da rad govoriš o avtorskem vinu, je seveda jasno, da se vina, ki jih ponujaš, spreminjajo
skupaj s tabo. Kaj je bila rde~a nit tvojih prvih polnitev in koliko tega
je v tvojih vinih danes?
Prva vina, ki smo jih predstavili v stekle

nicah, so dejansko izhajala iz vin, ki so bila namenjena prodaji v
poletnih mesecih. Naj pojasnim. Trg je že pred novim letom hotel
nekaj svežih vin, mi pa smo za pripravo le-teh namenili grozdje
iz mladih vinogradov. Ta vina so šla prva skozi vse procese preta
kanja, čiščenja in priprave za prodajo, vina iz starejših vinogradov
pa so vso zimo prebila na drožeh in smo jih šele pomladi začeli
pripravljati za prodajo. Ta vina so še vedno krasile primarne sor
tne arome, vendar me nista toliko zanimali kratkoročna svežina
in eleganca kot polnost in popolnost. Prvo leto sem napolnil 3000
steklenic, naslednje leto 17.000. Pred dnevi sem odprl vino iz srede
osemdesetih let, takrat smo občasno napolnili katero steklenico za
prijatelje, nekaj pa dali na stran za domači arhiv, in bil nemalo pre
senečen nad tem, kako lepo se je vino razvilo. V devetdesetih sem
kupil prve lesene sode in prišlo je do ločitve med osnovno in barik
linijo. Toda tudi za osnovno linijo imam stroga merila. Vsa moja
vina so dolgo na drožeh, gredo skozi jabolčno-mlečni razkis, har
monija ima prednost pred izrazito svežino.
Si se v tem ~asu že zavedal posebnosti briške zemlje, si vztrajal pri iskanju posebnosti obmo~ja (terroirja) ali mogo~e bolj stremel za tem,
da bi naredil vino, ki bi se približalo uspešnicam iz okoliških vinorodnih okolišev, denimo Collio ali Colli Orientali del Friuli?
Najprej je

bilo treba pridelati dobro vino. V osemdesetih letih je bil že velik
napredek, da vino ni bilo preveč oksidirano, da je bilo tehnološko
korektno. Le malokdo je imel primerne prostore in dobro posodo,
tudi znanja ni bilo v izobilju. Kletarilo se je po garažah, oprema je
bila pomanjkljiva, grozdje je pogosto ostajalo tudi po ves dan potr
gano, preden smo ga stisnili. Sam sem bil od nekdaj pristaš vin, ki
izražajo terroir, zato nisem maral drastičnih enoloških sredstev, ki
opustošijo vino, ampak sem s čim manjšimi posegi želel priti do či
stega in stabilnega vina. V vinih sem vedno hotel poustvariti sliko
briške zemlje. Telo, vonj in okus morajo biti briški. Sem zagovornik

Potrebno je ogromno dela, poskusov, primerjanj,
golo posnemanje ne pripelje nikamor. Izkušnje drugih
so koristne, toda bolj na filozofski kot na prakti~ni ravni.
Brez lastnih poskusov, brez lastnega raziskovanja ne boš
nikoli naredil avtorskega vina.
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vseh tistih postopkov, ki omogočajo vinarju, da v vinu ohrani posebnosti prav določene
ga okolja. Naredim minimalno primarno oksidacijo, pri trgatvi grozdju ne nižam tempe
rature, sledim naravni poti predelave. Prepričan sem, da ima kakovostno grozdje dovolj
samozaščite, da nam bo dalo čisto in obstojno vino. Pri iskanju vzorov pa je tako, da te pot
vedno vodi tja, kjer mislijo podobno, kot misliš ti. K izoblikovanju ključnih stališč so ne
dvomno pripomogli študijski obiski francoskih kleti, v vsakdanji praksi pa so nam bili vzor
naši najbližji sosedi, pa naj je šlo za tehnološke prijeme ali za nasvet o nabavi opreme, ste
klenic, zamaškov, kartonov. Vendar ni šlo za posnemanje. Vsak vinar mora sam ugotoviti
posebnosti svojih vinogradov, potenciale grozdja s posameznih leg, najprimernejši način
predelave, najustreznejšo obliko vinifikacije ... Potrebno je ogromno dela, poskusov, pri
merjanj, golo posnemanje ne pripelje nikamor. Izkušnje drugih so koristne, toda bolj na
filozofski kot na praktični ravni. Brez lastnih poskusov, brez lastnega raziskovanja ne boš
nikoli naredil avtorskega vina.
In kateri so tisti drugi avtorji, ki so te, vsaj po tej fiilozofski strani, najbolj navdihovali?

I always wanted my wines to be a recreation of the soil in Goriška Brda.
The body, scent and flavour have to be that of the Goriška Brda region. I favour all the procedures that enable the winemaker
to preserve in wine the peculiarities of a particular region. I make use of a minimal level of primary oxidation,
at the time of the grape harvest I don’t lower the temperature of the grapes, I follow the path of the natural production.
I’m sure that quality grapes have a sufficient level of self-protection to give us a clean and long-lasting wine.

Najprej nedvomno Joško Gravner, ki je ves čas mnogo eksperimentiral. Vsem so nam
bila za vzor njegova klasična vina iz posod iz nerjavnega jekla, pa tudi pri vpeljevanju ba
rikov smo ga lahko imeli za zgled. Potem so tu Mario Schioppetto, Edi Keber, Marco in
Livio Feluga ter še kdo.
Si imel ob~utek, da so nas ti sosedi jemali kot prihajajo~o konkurenco ali kot mlajše brate, ki
jim je treba pomagati, da bi neko~ skupaj sooblikovali mo~no vinorodno obmo~je Brda-Collio?
Strahu zagotovo ni bilo. Mi smo bili takrat še globoko v socializmu, trga s kletar

sko opremo sploh še ni bilo, sistem je podpiral zadruge. In nič ni kazalo, da se bo pri nas
kmalu vse spremenilo. Sosedni vinarji, ki so poznali naše vsakodnevne težave, so nam prav
zares prijateljsko pomagali, da smo se sploh lahko postavili na noge. Trg je bil zaprt, in to v
obe smeri, naša želja po uspehu pa je bila usmerjena predvsem na domače tržišče. Zato jim
nismo bili nobena konkurenca, poleg tega pa se je zdelo, da so na lestvici od ena do sto oni
že blizu stotice, mi pa še niti pri desetki.
Jugoslovanski trg, na katerega je za~ela prodirati vaša generacija, je bil verjetno zelo odprt za
mlade vinarje, ki so vnašali nekaj ve~ pestrosti v vinsko ponudbo.
Zagotovo! In velika ško

da je, da nismo začeli že prej. Kupci so hitro opazili drugačnost naše ponudbe, pa naj je šlo
za kakovost vina ali večjo pozornost do embalaže. Renanke, ki so takrat prevladovale tudi
pri polnitvah rdečih vin, smo zamenjali z bordojkami, ki so v večjem sozvočju z značajem
naših vin. Manjšali smo rodnost trt in hektarske donose, kar se je poznalo tudi pri kakovo
sti vin. V tistih časih ni nihče, razen mogoče Štajercev s predikati, ponujal butičnih belih
vin. In sploh so Štajerci z belimi vini obvladovali vso Slovenijo, primorska so se pila kve
čjemu do Postojne. Naša bela vina so bila novost, prav tako tudi naši promocijski prijemi,
in zlasti v Ljubljani smo bili hitro in dobro sprejeti. V jugoslovanski prostor smo vnašali
zahodnoevropsko pojmovanje vina in vinske kulture, odprtih rok so nas sprejeli v Zagrebu,
Splitu, Beogradu ... Zaslužek je bil dober, kar nam je pomagalo, da smo lahko hitro investi
rali v novo in boljšo opremo kleti, kar je še dodatno dvigalo kakovost vin. V tem kratkem
času je Medana v celoti naredila preboj, za katerega bi drugi potrebovali desetletja.
^e ne bi prišlo do razpada Jugoslavije, ali bi ostal predvsem na tem trgu ali bi se vseeno podal v
širni svet?
Prav gotovo bi šel v svet. Pa ne zaradi ekonomike. Ta me pri delu nikoli ni vo

dila. Nikoli nisem kupčkal, prešteval stroškov za nov vinograd in barantal za nov sod, prav
tako pa nisem nikoli delal vina, ki bi s svojo dopadljivostjo nagovarjalo najširše kroge po
trošnikov. Če vino delaš s takim veseljem in toliko ljubezni, kot ga delam jaz, potem iščeš
ljudi, ki znajo to ceniti. Izziv, da jih najdeš vsepovsod, je velik. To ti daje več zadovoljstva
kot sama prodaja. Končno bi lahko ves pridelek prodal tudi v Sloveniji, toda kaj bi to po
menilo? Eno je preplavati Blejsko jezero, drugo ocean, pa čeprav gre vedno za plavanje od
obale do obale. Meni je izziv ocean. Starši pravijo, da sem že kot otrok hotel vedno izstopa
ti, da nisem maral povprečja. Tak sem ostal, taka so moja vina. V svetu je poplava vin, in
šele ko te sprejmejo tudi na najbolj zahtevnih trgih, dobiš potrdilo, da delaš prav. Zadovolj
stvo je toliko večje ob dejstvu, da ne prihajam iz mednarodno že uveljavljene vinorodne
dežele, zato je uspeh toliko bolj oseben in spodbuden. Če bi Jugoslavija ostala enotna drža
va ali vsaj enotno tržišče, bi bil ta pohod v svet mogoče počasnejši, toda vseeno bi do nje
ga prišlo. Ta misel me je spremljala že od prvih obiskov v francoskih kleteh, v châteauxih.
Takrat sem strmel v zemljevide, na katerih so vinarji z zastavicami označevali kraje, kjer se
prodaja njihovo vino. Z občudovanjem sem ugotavljal, da lahko tudi mali vinar uspe v Los
Angelesu ali New Yorku, da količina ni pomembna, da je merodajna zgolj kakovost. Vedel
sem, da se tega ne da doseči čez noč, da je mogoče potrebno delo več generacij, toda jasno
mi je postalo, da je to edina pot, po kateri je vredno hoditi.
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Ja, to je bilo vino letnika 1989, ki sem ga osebno pe

Zagotovo. Odkrito povedano
se niti jaz niti drugi takrat še nismo počutili pripravljene za izvoz na italijanski trg. Sam
sem potreboval kar nekaj let, da sem se začutil kakovostno in količinsko dovolj močnega
za začetek prodora v Italijo. Italijanski trg je eden najzahtevnejših vinskih trgov: na njem
lahko uspeš ali pa doživiš popoln brodolom. Na svetu verjetno ni bolj vinsko izobražene
ga naroda, kot so prav Italijani. Imajo izjemno vinsko kulturo, o vinu se ogromno govori,
o vinu se piše, vsak časopis ima vinsko rubriko, vsaka televizijska in radijska hiša namenja
vinu posebne oddaje, od zelo poljudnih do visokospecializiranih, ljudje množično hodijo
na someljejske tečaje, kupujejo vinske vodiče, obiskujejo delavnice, ki jih organizira zdru
ženje Slow Food. Po drugi strani je Italija država z največ vina na svetu, po pridelku glede
na število prebivalcev, in zato vino dobesedno spoštujejo. Ponosni so na svoj pridelek, isto
časno pa so sposobni priznati kakovost drugih. Sami iščejo novosti in odprti so za vse, kar
je dobro in pristno. Ko sem vedel, da lahko zadostim tem strogim merilom italijanskega
trga, sem tudi bolj odločno začel iskati možnosti za prodor na to tržišče in hvala bogu tudi
uspel. Danes izvažamo v osemnajst držav, naša vina pa se dobijo predvsem v elitnih resta
vracijah in vinotekah.
Je bilo v Nem~ijo sprva lažje izvažati kot na primer v Italijo?

V Nem~iji in mogo~e tudi na katerih drugih trgih ste Brici radi poudarjali, da ste v bistvu slovenski del Collia, za italijanski trg pa je bilo verjetno treba pripraviti druga~no strategijo?

Zagotovo je bilo treba priti na trg z nečim boljšim, kot je bil standard Collia, še poseb
no na začetku, ko Slovenija ni bila članica EU in so zato naša vina obremenjevale števil
ne dajatve. Potrošniki radi primerjajo ceno in kakovost, iz usmiljenja ne bo nihče kupoval
dražjih vin iste kakovosti. Zato je bilo treba pripraviti nadstandardna vina, vina, ki imajo
še večji avtorski pečat, ki jih odlikujejo skrbno delo v vinogradu, brezhibno grozdje, vešče
kletarjenje. Naša vina z oznako »reserve«, sedaj »selekcija«, so vina, ki jih na trgu ni veliko,
in tudi cenovno smo jih uspeli postaviti v višji razred, kot so običajna vina iz Collia. Ta vi
na so bila naša odskočna deska, pritegnila so zanimanje najprej vinskih kritikov, somelje
jev, novinarjev, potem pa tudi gostincev in drugih potrošnikov. Nastopi na festivalu vina v
Meranu so bili odločilni. Dober glas o našem vinu se je hitro širil naokrog, pozitivno smo
presenetili vse in kmalu zatem prišli v elitno distribucijsko hišo Classica. Toda dogovori so
bili vse prej kot kratki: prihajali so me preverjat, želeli so poskusiti tudi starejše letnike in
se prepričati, da nismo pridelali zgolj nekaj festivalskih vin, ampak da smo zares hiša z za
upanja vredno pridelavo vina. Ko prideš v portfelj takega resnega distributerja, potem veš,
da bo on kjer koli in kadar koli zastavil svoje ime in svoj ugled zate. Razvije se odnos za
upanja, ki je dosti pomembnejši od samega obsega poslov, ki jih z njim skleneš na nekem
tržišču.
Biti v portfelju pomembnega distributerja je torej tisti veliki met, ki si ga želi vsak vinar, ko prodre na tuje tržiš~e?
Seveda. Če imaš zgolj uvoznika in zastopnika, si prepuščen same

mu sebi. Čaka te trnova pot do uspeha, v najboljšem primeru prodaš po nekaj kartonov ali
palet vina in še to v najbližji okolici. Če pa za teboj stoji nekdo, ki je na tržišču že uvelja
vljen in spoštovan, bodo tvoja vina sprejeli z mnogo manjšim nezaupanjem. Verjetno lah
ko brez strahu, da bi se komu zameril, trdim, da sva v tem trenutku v Italiji zares uspešna
in uveljavljena samo dva slovenska vinarja. Sem ter tja srečamo še koga, toda gre za zelo
omejeno prisotnost. No, uspeh v Italiji odpira vrata v svet, saj vsi veliki uvozniki iz drugih
držav hodijo prav v Italijo preverjat, kaj je novega. Pa še nekaj je pomembno: ko te že pri
znani vinarji sprejmejo v svoj krog, ko te imajo za sebi enakega in te oni sami priporočajo
prijateljem, je to vredno več kot vse medalje, ki jih lahko prineseš domov z mednarodnih
tekmovanj. Včasih te mogoče opazijo tudi zaradi zares uglednega priznanja, toda uspel boš
šele, ko bo najširši krog zaupanja vrednih vinskih poznavalcev začel dobro govoriti o tvo
jih vinih.
Za katero od svojih vin bi lahko rekel, da ti je pomagalo narediti ta odlo~ilen preboj v krog
najboljših, najbolj iskanih, najbolj zaželenih?
Lahko rečem, da je vsaka od mojih belih

selekcij odigrala v nekem času ali na nekem tržišču pomembno vlogo. Sprva je bil mogo
če ključen sauvignon, saj je na svetovnem trgu zelo malo v lesu negovanih in maceriranih
sauvignonov, ki jim uspe ohraniti sortno značilnost. Chardonnay je klasika; zaradi fenolne
zrelosti, ki jo dosega v naših vinogradih, lahko z njim brez težav naredimo veliko vino, pri
merljivo z najboljšimi svetovnimi chardonnayji. Toda prav zato je bil, dokler sem ga zoril
v barikih, preveč univerzalen. Sedaj tudi to vino maceriram in negujem v tinih (stožčaste
posode za 30 do 40 hl vina; op. av.), kjer je vpliv lesa manjši, tako da pridejo bolj do izraza
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Our appearances on the International Wine Festival in Merano were of vital importance. Our good reputation
quickly spread around, we were a positive surprise for everybody and soon after we came
into the elite distributional house Classica. The trade talks were anything but short: they were coming to check my work,
they wanted to taste the older vintages as well and make sure that we didn’t produce just a few festival wines
and that we’re really a house with trustworthy wine production.

The Italians literally respect wine. They’re proud of their products but at the same time they’re ready to acknowledge
the quality of others. They’re in constant search for new ideas and open for everything good and genuine.
When I knew for certain that I can meet the strict criteria of the Italian market I became more determined
to find the possibilities of making my way and thank God I have succeeded. Today we export to sixteen countries
and our wines can be found in the finest restaurants and wine-shops.

eS mineralne note briške zemlje, opoke. Taki chardonnayji so izje

mni, saj nas ob svežini vina preseneti polnost telesa. Potem je tu
Teodor, ki je bil sprva zvrst rebule, chardonnayja in sivega pinota,
potem pa sem chardonnay zamenjal s furlanskim tokajem oziro
ma sauvignonassom, kot se mu po novem reče. V taki sestavi pri
dejo pozitivne note vseh treh vin enakovredno do izraza, medtem
ko je bil prej sadni vpliv pinotov premočan. Sauvignonasse je tudi
aromatičen, vendar ima bolj travnato-cvetlične note, medtem ko
rebula skrbi predvsem za mineralno bogatost in svežino vina, s tem
pa tudi za njegovo eleganco. Istočasno sem tu združil vina, ki so za
naše kraje najbolj značilna, ki so domorodna ali so si vsaj prido
bila domovinsko pravico. Prav zato je bilo to vino mogoče najbolj
opaženo od vseh mojih belih vinskih selekcij. Pred nekaj leti je
izbor dopolnila rebula, ki sem ji ves čas posvečal veliko pozorno
sti, celo tako veliko, da nisem hotel z njo na trg vse dotlej, dokler
nisem bil zadovoljen z vinom. Preprosto povedano: v Brdih je po
mojem mnenju preveč banalnih rebul, jaz pa sem hotel pridelati
rebulo, ki bo glavno vino v hiši. Dolga leta sem primerjal obnaša
nje rebul po različnih legah, iskal pravi trsni material, preizkušal
različne vzgojne oblike, preučeval njeno zorjenje, se posvetil komaj
opaznim razlikam v dozorelosti ... Trgu nisem želel ponuditi sveže
rebule, ker je take v Brdih že dovolj, ampak veliko vino, pridelano
iz grozdja rebule. Marsikaj sem moral razčistiti pri samem sebi, in
ko sem prišel z letnikom 2002 prvič na trg, sem zagotovo postavil
nove standarde dojemanja rebule. To je vino za tiste, ki ga razume
jo, ki imajo podoben pogled na vino, kot ga imam jaz sam. Zato je
nisem nikoli potiskal v ospredje, ampak sem čakal, da začnejo kup
ci sami spraševati po njej. V moji rebuli boste še bolj kot v drugih
mojih vinih odkrili Brda, začutili opoko, vonj zemlje, ki dehti v so
pari po poletni nevihti.
Prihaja rebula za samostojno polnitev iz istega vinograda kot rebula za zvrst Teodor belo?
Ja, in tudi rebulo za vino iz sušenega

grozdja Leonardo pridelamo v istem vinogradu. Vendar gre potem
grozdje skozi različne postopke vinifikacije. To so najstarejši vino
gradi, v katerih ima večina trt več kot sedemdeset let. Nekaj grozd
ja za Teodorja pa prihaja še iz enega drugega, nekoliko mlajšega vi
nograda, ki pa tudi že šteje pol stoletja.
Spisek rde~ih vin je seveda krajši.
Tu so tri oziroma širi vina: ca
bernet sauvignon v navadni izvedbi in selekciji, zvrst Teodor rde
če in modri pinot. Prav slednji mi je bil največji izziv, ki sem se
ga, podobno kot projekta rebula, lotil brez slehernega izračuna.
Osebno mi je zelo blizu slog burgundskih vin, zato sem pred štiri
najstimi leti, v polnem razmahu belih vin, zasadil tudi prvi hektar
modrega pinota. Če ne bo šlo drugače, ga bom vinificiral na belo,
sem si rekel. Ali pa delal penine. Okroglo desetletje sem se posvetil
preučevanju obnašanja te trte pri nas in raznim oblikam kletarje
nja. V tistem času ga sploh nisem tržil, dokler ni tudi modri pinot
postal eno od mojih avtorskih vin.
^e bi se pri rde~ih moral odlo~ati med tem plemenitim burgundcem in
bordojci, katere bi obdržal?
Težka odločitev, vendar bi se verje

tno najprej odpovedal cabernetu, med pinotom in merlotom pa bi
izbral slednjega, ki nekako najbolj uspeva prenesti značaj našega
omočja v vino. Je pa cabernet sauvignon kot začimba, ki sicer ne
ustvari jedi, ji pa, čeprav uporabljena v majhnih količinah, da zani
mive vonje in okuse. Cabernet z dobrih leg in dobrih letnikov zna
biti tudi pri nas zelo zanimivo vino, in čeprav ga stekleničim tudi
samostojno, mi je vendarle najpomembnejša njegova prisotnost v
rdeči zvrsti Teodor, ki je moje najpomembnejše rdeče vino. Modri
pinot pa je kot nalašč za elegantno rdeče vino, pa tudi za preizkus
vinogradnika in vinarja. Vsaka najmanjša napaka se pri tem vinu
podeseteri in kaj kmalu dobimo vino, ki štrli na vseh koncih in

krajih. Če pa je vse narejeno tako, kot mora biti, dobimo robustno vino z izjemno eleganco,
torej vino, kot ga imam osebno najraje in kakršnega želim tudi ponuditi trgu.
Modri pinot je torej vino strasti in izziva, vendar bi ga na koncu vseeno premagal merlot. Kaj pa
pri belih?
Tu pa ni dvoma, vse bi stavil na rebulo. To je prava sorta našega območja.

Najdeš ga v vseh njenih komponentah, v soku, kožici, pečkah ...

Pogosto je slišati razprave o tem, ali na kakovost vina vpliva bolj delo v vinogradu ali v kleti. Pri
tebi se zdi, da vino nastane najprej v glavi, potem v vinogradu, v kleti pa je treba le še dokon~ati
zastavljeno delo.
Natančno tako! Do nekega standarda lahko prideš tudi po obratnem

vrstnem redu. Toda če nimaš že v glavi izoblikovane jasne slike o vinih, ki jih želiš pridelati,
ne boš nikoli uspel narediti izjemnih vin. Če je tvoj edini cilj izjemna kakovost vina, ti ne
bo težko zmanjšati pridelka na hektar in po trti, zatraviti vinograde, jim dati ravno prav
hranil, odbirati grozdov. Zelo dobro moraš poznati geološko sestavo tal, vedeti moraš, kaj
lahko trta dobi iz zemlje in zakaj niso vse lege primerne za vse sorte. Tam, kjer vinogra
de namakajo in površinsko gnojijo, bodo trte razvile plitek koreninski sitem, moj cilj pa je,
da gredo globoko v zemljo, da same iščejo vlago in s tem tudi minerale, ki so raztopljeni v
vodi. Globoko v zemlji vlage nikoli ne zmanjka, in prav v sušnih letih, ko trta črpa vodo iz
globin, je vino najboljše. Nekateri gledajo na sušo samo po manjšem pridelku, toda suša ne
sme biti regulator donosa. Vinogradnik mora sam poskrbeti za majhno obremenitev, pozi
tivni učinek suše pa je, da gre trta globlje, da je fenolna zrelost grozdja večja, da je potreb
no manj škropljenj, da je lupinica debelejša, da tanini v peškah dosežejo polno zrelost.

Iz Medane v Ceglo

Marjan Sim~i~ je

Prednosti takega grozdja se verjetno najbolj pokažejo pri maceraciji, ki je pri tebi postala obvezna tako za bela kot rde~a vina.
Če lupinica ni zrela in zdrava, če je jagode napadla gniloba,

doma v Medani, kjer so pred nekaj rodovi Šulinovi, kakor se hiši re~e po doma~e, neko~ imeli
dobro ute~eno gostilno, v kateri so prodajali

Verjetno lahko brez

doma pridelano vino. Po priklju~itvi Primorske

strahu, da bi se komu

k Jugoslaviji so bila Brda razdeljena med dve

zameril, trdim, da sva

državi. Šulinovi so bili med tistimi, katerim je

v tem trenutku v

(ve~ji) del posesti ostal onstran meje, tostran
meje pa so jim zaradi domnevne nezdružljivosti

Italiji zares uspešna

kmetovanja z gostinstvom gostilno podržavili.

in uveljavljena samo

Zato so se Sim~i~i s toliko ve~jo zavzetostjo

dva slovenska vinarja.

posvetili vinogradom, o~e Salko pa je znal tako

Sem ter tja sre~amo še

svojo ljubezen do zemlje kot veselje do dela
med trtami in sodi prenesti na sina Marjana.

koga, toda gre za zelo

Da so se moški lahko brezskrbno posvetili

omejeno prisotnost.

vinogradništvu in vinarstvu, je skrbela mati

No, uspeh v Italiji odpira

Marija, ki še danes rada skuha za vse, ~eprav si

vrata v svet, saj vsi veliki

je Marjan pozneje postavil lastno streho nad
glavo v Ceglem, kjer živi z ženo Valerijo in sinom

uvozniki iz drugih držav

Leonardom. Tam sta tudi nova vinska klet in

hodijo prav v Italijo

degustacijska soba, v kateri se zmeraj dogaja

preverjat, kaj je novega.

kaj zanimivega. V ta »operativni center« prihaja
grozdje iz družinskih vinogradov v Italiji (Rusc,
Breži~, Podgredi~) in Sloveniji (Jordano, Draga,
Krmano), od tu odhaja vino na dolgo pot do kupcev iz osemnajstih držav. V obi~ajnem letniku
ponudijo trgu do 80.000 steklenic vina. Toda
pozor, serije so omejene in Marjan pri najboljši
volji ne more zadovoljiti vseh kupcev. Še posebno odkar so ga opazili tudi ocenjevalci najbolj
uglednih svetovnih vinskih revij (Decanter, Wine
Spectator) in ga skoraj zasuli s priznanji.

morajo takoj v stiskalnico. Toda potem dobimo vino brez dejanskega porekla. To bo še vedno
»ZGP-vino«, vendar mu bo manjkal DNK, ki mu ga lahko da prav maceracija. Dejanski po
datki o poreklu so skriti v kožici, peškah, pecljevini. Z maceracijo ta zapis prenesemo v vino.
Maceracija poteka v glavnem v teh velikih stož~astih sodih, tinih. Zakaj so prav tini najprimernejši, oziroma še prej, zakaj ho~eš imeti ta taninski prstni odtis tudi v belih vinih?
Tanin je ena od

komponent, ki jih dobimo z maceracijo, in je naravni konzervans. Pred leti sem ta tanin dobil
z zorjenjem v barikih, toda osebno mi je ljubši naravni tanin, ki ga dobimo v grozdju. Zato
sem se pri belih vinih povsem odpovedal barikom in prešel na maceracijo v tinih. Naravni
tanin grozdja je vez med sorto in terroirjem, kjer je trta rasla. Zrel tanin se prelevi v ekstrakt,
v suhe snovi, daje vinu polnost. Tanin vino stabilizira, nase veže beljakovine, ni ga treba čistiti
z bentonitom. Gre za součinkovanje taninov in kvasovk, ki pa deluje le toliko časa, dokler se
kisik ne izrabi. Zato je treba včasih vino v sodu premešati, pa čeprav je za potek mikrooksi
dacije večinoma že dovolj tisti kisik, ki ga prepušča les. In prav zato tudi uporabljam lesene
posode, tine, ki vinu ne dajo svojega okusa (les ni ožgan kakor pri barikih; op. av.), ampak mu
zagotovijo nevtralno okolje, v katerem lahko v miru zori. Po drugi strani gre za obliko posode,
ki ima sorazmerno veliko površino dna glede na celotno prostornino. Mimogrede, taki so tudi
moji sodi iz nerjavnega jekla, v katerih negujem bela vina, ki niso selekcija, torej del chardon
nayja, sivega pinota in sauvignonassa. Pri širokem dnu je manjša možnost, da pride do gnitja
kvasovk in reduktivnih vonjev.
Kako so tvoji zvesti kupci sprejeli novosti, ki si jih uveljavil v zadnjih treh letih?
Zelo dobro.
Iz vin sem umaknil tisto značilno leseno noto barikov, ki je lahko tudi prijetna, denimo vani
lja, vendar sortno neznačilna. Če je sod narejen iz dobrega in primerno sušenega lesa, če ima
vino v osnovi krepko strukturo in če je bilo dovolj časa v lesu, potem bo večinoma ohrani
lo svoje osnovne poteze, toda vpliv barika bo kljub temu še dolgo časa prisoten. Moja seda
nja vina so mogoče bolj robata, bolj robustna, toda po okusu bolj čista, značaja sorte in zemlje
prideta bolj do izraza, in to je tržišče lepo sprejelo. Prva taka rebula je bila letnik 2002, pri
ostalih je do prehoda prišlo z letnikom 2003, vendar trdim, da nobeno od teh vin še ni poka
zalo svojega najlepšega obraza, da so vsa še v vzponu, da se bo robustnost umikala eleganci.
V to verjamem in na to čakam.
Vino, ki bi mu morali odmeriti najve~ ~asa od nakupa do odprtja steklenice, pa je tisto, ki ga najhitreje zmanjka, to je tvoj Leonardo, vino iz sušene rebule. V Brdih je dolga tradicija pridelovanja
sladkih slamnatih vin, vendar gre bolj za kaprico kot za komercialno usmeritev. Ali ti je mogo~e
nelagodno, da si ob sicer številnih dobrih ocenah za svoja vina najvišje to~ke dobil prav za tega posebneža Leonarda?
Nikakor ne! Vesel sem vsake dobre ocene za vsako od mojih vin, res pa

je, da je Leonarda vsega skupaj 450 litrov, torej za dva barika, pa čeprav smo dali sušiti pet ton
grozdja. Ima pa Leonardo neko drugo vrednost. Predikati zmeraj vzbudijo pozornost, pozna
valci znajo ceniti trud, ki je potreben za pripravo takega vina, zato me visoke ocene ne čudi
jo. Osebno mislim, da bi si še katero drugo moje vino zaslužilo enako ali celo višjo oceno kot
Leonardo. Toda zavedati se moramo, da smo sorazmerno mlado in malo znano vinorodno
območje in da nam vsako priznanje pride prav, da si utrdimo ime, da vzbudimo pozornost,
da nas začnejo povezovati s kakovostjo. Cena tega vina ne bo nikoli mogla odtehtati truda,
ki je vložen v njegovo pridelavo, vendar pri Leonardu ne gre za to. Osebno sem to vino posve
til sinu Leonardu. V letu njegovega rojstva sem hotel narediti vino, ki bo doseglo vrhunec, ko
bo polnoleten. Oziroma ki bo takrat imelo značaj mladega fanta, pred katerim je še vse življe
nje. Prva polnitev vina je, tako kot Leonardo, sedaj stara deset let. Njun čas šele prihaja.

Toni Gomišček
foto: Marijan Močivnik
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My wines at present are perhaps a touch more rough and robust
but have a cleaner taste, the characters of the sort
and the soil are much more expressed and the market responded well
to that. The first such Rebula was the vintage 2002,
the rest of the wines followed with the vintage 2003,
but I am certain that none of these wines have yet shown their best,
they are all still developing and the robust character will slowly give way
to elegance. This is what I believe and what I am waiting for.

I tackled the Pinot Noir in a similar way to Rebula
without any calculations. The style of Burgundy wines is very close
to my personal taste so fourteen years ago in the midst
of a white wine boom I planted one hectare of Pinot Noir.
For a good decade I studied the behaviour of this vine on our soil
and to the various ways of its storage and aging, and I didn’t market it
at all during this period until it became one of my unique wines.

In my opinion, there are too many banal wines
of the Rebula variety in the Goriška Brda region. I wanted to cultivate
a Rebula which would be the main wine in the house.
For years I have compared how the sort grows in different locations,
searched for the right vines, tried different methods of cultivating it,
studied its ripening and dedicated myself to the barely noticeable
differences in ripening … I did not want to put a fresh Rebula
on the market since there’s more than enough of it in Brda, I wanted
a great wine made from Rebula grapes. I had to clear up
many things regarding myself and when the vintage 2002 came
to the market I certainly set new standards for how we understand
Rebula.

Osebno mi je zelo blizu slog burgundskih

vin, zato sem pred štirinajstimi leti,

v polnem razmahu belih vin, zasadil tudi
prvi hektar modrega pinota. e ne bo

šlo druga~e, ga bom vinificiral na belo,
sem si rekel. Ali pa delal penine. Okroglo
desetletje sem se posvetil preu~evanju
obnašanja te trte pri nas in raznim

oblikam kletarjenja. V tistem ~asu ga sploh

nisem tržil, dokler ni tudi modri pinot

postal eno od mojih avtorskih vin.

