
“Naši vinogradi se razprostirajo 
na stičišču Slovenskih goric in 
Kozjaka. Ugodna mikroklima 

omogoča pridelavo kakovostnih  
in vrhunskih vin. Vsi vinogradi 

so že od leta 2002 vključeni v 
integrirano pridelavo grozdja.”

Na naši kmetiji so že od nekdaj stali vinogradi. Leta 
1980 smo se odločili, da jih bomo povečali, saj je Dušan 
želel izkušnje, ki si jih je pridobil na kmetiji svojih staršev 
ter z delom v sosednji Avstriji, vložiti prav v vinograde. 
Tako smo v letih 1989, 1997 in 2002 vinograde povečali 
na 4 hektarje. Sprva smo le prodajali grozdje, nato pa 
smo se podali na novo poslovno pot in začeli prodajati 
vina iz domače kleti. Ker je vinska klet že kmalu postala 
premajhna, smo leta 2010 dodatno povečali njeno 
kapaciteto. Vina, ki jih negujemo, izhajajo iz bogatih 
izkušenj in trdnega zaupanja v tradicionalne metode, ki 
jih dopolnjujemo z uporabo sodobne tehnologije.
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“V naši kleti nudimo odprta in ustekleničena vina. Možne so tudi vodene degustacije vin.”

SAUVIGNON
Je značilno vino živahne 

svetlorumene barve iz 
prepoznavne sorte s francoskimi 

koreninami. Je prefinjeno, 
ekstraktno in bogatega, svežega, 

harmoničnega ter srednje 
polnega okusa, z aromo bezga 

ali paprike.

KERNER
Je slamnato-rumenkaste barve 
z zelenkastimi odtenki. Kerner 

je sveže vino polnega okusa z 
izrazito sadno noto in prijetno 

nežno cvetico. Prilega se k 
sladicam, sirom ter jedem iz 

svinjine, teletine in jagnjetine.

RUMENI MUŠKAT
Zlato rumeno vino se izraža 
z nekoliko višjim ostankom 

sladkorja ter sladkasto 
muškatno cvetico in fino 

aromo. Kot polsladko vino se 
zelo dobro prilega k sladicam.

RUMENI MUŠKAT
Velja za najstarejšo sorto, ki jo 
pozna človeštvo, izvira pa iz 
Male Azije. Vino izrazitega vonja 
spominja na grozdje muškata in 
je polnega okusa, s prav posebno 
aromo in cvetico. 

URBAN
Poimenovali smo ga po sinu 
Urbanu, pa tudi sv. Urbanu, 
zavetniku vinogradnikov, vinarjev in 
sodarjev. To zvrstno vino sestavljajo 
sorte, kot so beli pinot, rizvanec, 
zeleni silvanec ter kerner. Vino je 
lahkotno in pitno, suho ali polsuho. 

“Naša vina so prepoznavna po intenzivni sadni 
noti, ki tvori harmonijo z aromatično sortno 
cvetico, ki se lepo izraža pri vsaki sorti posebej.”


