Rastemo

iz tradicije

z Rebulo

v življenje

Rast

iz tradicije
Znanja ne moreš kupiti. Tudi ljubezni ne. Celo
življenje se učimo, sprejemamo izkušnje staršev in
jih prenašamo na otroke. Iz roda v rod gre naša
pot, ki je že vse od leta 1725 povezana z naravo,
vinogradništvom in vinarstvom, predvsem pa z
ljubeznijo do Brd in do zemlje.
Posestvo Erzetič v Višnjeviku je zasnoval Martin
Erzetič; po njem se domačiji še danes reče pri
Martinovih. Zadnja leta se pod vina podpisuje
Andrej Erzetič, ki mu je vajeti vodenja kmetije
prepustil oče Aleksij, njemu pa jih je nekaj
desetletij pred tem zaupal oče Anton. Vsaka
generacija ima svojo vizijo, nobena pa ne
odstopa od spoštovanja družinskih vrednot, h
katerim sodijo delavnost, skupno delo in stalne
izboljšave v vinogradu in kleti. Povezanost vseh
pride najlepše do izraza ob trgatvi ali vandimi, ko
sad večmesečnega dela postane osnova za novo
vinsko zgodbo.

Dedek in vinograd

Višnjevik

in njegovi vinogradi

En izmed najvišje ležečih vinogradov v Brdih

Kot prsti na roki se spuščajo grebeni briških gričev
od gora nad desnim bregom Soče proti Furlaniji.
Na slemenu enega izmed teh, na nadmorski višini
219 m, se je ugnezdil Višnjevik. Tam je v srednjem
veku stala graščina zemljiških gospodov
Rittersbergov, najstarejša v Brdih. Strma pobočja
niso bila primerna za donosno poljedelstvo, zato
pa so ugodni klimatski pogoji omogočali rast vinski
trti, oljkam, češnjam, figam... Podnebne razmere
kroji bližina Julijskih Alp in Jadranskega morja, v
tleh se izmenjujejo plasti laporja in peščenjaka,
bogate s kalcijem in minerali, po brajdah pa hodi
človek, pripravljen na trdo delo, ki je potrebno
za obdelovanje zemlje, negovanje nasadov in
doseganje visoke kvalitete. Tu ni prostora za
dolge ravne vrste, za težko mehanizacijo. Terase
ljubkujejo naravne linije pobočij, vijugajo enkrat
levo in drugič desno, vse je po meri človeka, ki
živi z naravo. Temu sledi tudi uveljavljanje osnov
ekološkega vinogradništva, ki ga želimo potrditi s
pridobitvijo certifikata ekološke kmetije.

Iz Rebule

v življenje

Grozd Rebule

V dneh, ko grozdi dobivajo zrelo barvo, se začno
priprave na trgatev. Najprej so zrele jagode
burgundskih sort (Sivi Pinot in Chardonnay),
bordojske sorte potrebujejo nekaj časa več
za dosego pravega razmerja med sladkorji
in kislinami, največ sonca poznega poletja in
zgodnje jeseni pa se naužijeta naši dve rebuli,
rumena in črna.
Rebula je v naših krajih prvič omenjena v
kupoprodajni pogodbi iz leta 1336, ko je Henrik
Rittersberg kupil vinograd, ki je letno navrgel
šest veder rebule. Rumena Rebula je že dolgo
časa sorta, ki nosi zastavo vinorodnih Brd,
črna Rebula, imenovana tudi pokalca, pa je
bila skoraj pozabljena. Vinarstvo Erzetič je
prvo v Brdih, ki ponuja obe. Njune izjemne
lastnosti omogočajo kletarju, da ju uporabi kot
osnovo za penine, za sveža mirna vina, za daljše
zorenje v sodih in tudi v amforah, podzemnih
glinenih posodah. Rebula je vino tisočerih, toda
zgolj prijaznih obrazov...

Naša sodobna

klet
Zveni protislovno, pa ni: v naši najnovejši kleti
so globoko v zemljo zakopane velike glinene
amfore, slične tistim, v katerih so vreli mošt in
hranili vino že v antiki. Amfore velikosti od 360
do 2.500 litrov dopolnjujejo izbor vinskega
posodja, namenjenega daljšemu zorenju vin, ki
sloni na hrastovih sodih. Premišljeno odmerjeni
časi zorenja omogočajo kletarju, da izkoristi vse
potenciale grozdja posamezne trgatve in da
oblikuje svoj prepoznaven vinski slog.
Pri svežih vinih je pridobivanje pridiha
brezčasnosti omejeno na zorenje na finih
drožeh v cisternah iz nerjavnega jekla. Stare
izkušnje o pretokih in stekleničenju ob pravi
luni se prepletajo s sodobnimi spoznanji in
najnovejšo opremo, v kateri vino dozoreva po
čimbolj naravni poti. Tako v vinogradu kot v
kleti je vse podrejeno skrbi za zdrav pridelek,
ki osreči vinogradnika, vinarja in potrošnika.

Vinska klet z zakopanimi amforami

NAŠA VINA

rastejo z nami

Kompleksnosti vina ne moremo omejiti na
nekaj kemičnih formul, niti ga ne more zajeti
mnoštvo besed, uporabljenih za njegov opis.
Vino se je spomnila narava, ki mu je vcepila
značaj minljivosti. Človek se trudi, da bi ta dar
narave doumel, da bi njegovo dobroto zadržal,
da bi se preko njega povezal z naravo samo.
Vina Erzetič govorijo o povezavi med zemljo,
trto in človekom. S kozarcem iskrive penine
nazdravljamo radodarni naravi, ji polaskamo s
svežimi in kljubujemo njeni muhavosti z zrelimi
vini. Ob dvignjenih čašah so besede odveč.

SVEŽA VINA
za izbrane trenutke dneva

Grozdje, mošt, vino. Ko ujamemo pravi
trenutek za trgatev, steče predelava v
posodah iz nerjavečega jekla, ki zadržijo
prvinski značaj grozdja. Sozvočje med
zrelostjo in svežino jagode se prelevi v
harmonijo med alkoholom in kislino, v
kateri pridejo do izraza cvetno-sadne
note posameznih sort. To so vina za lepe
trenutke vsakdana, preprosta in hkrati
kompleksna, kot življenje samo.

BELA VINA
Ekološka Rebula
Ekološki Sivi Pinot
Chardonnay
Sauvignon

RDEČA VINA
Ekološka Črna Rebula (Pokalca)
Don

ROSÉ VINA
Damski Rose

AMFORA

ko si za vino vzamemo čas

Steklenica „amfora“ je oblikovalski presežek,
v katerih ponujamo vina, ki predstavljajo
naš največji vinogradniško-kletarski domet.
Skrbno obrano grozdje z najboljših leg
predelujemo in zorimo v hrastovih sodih in v
glinenih amforah, zakopanih v zemljo. Stik s
kožico je dolg, vino ima čas, da se oplemeniti
z vsem, kar je dobrega v celotnem grozdu
in da se razvije cvetica, ki nakazuje polno
zrelost. To so vina svečanih trenutkov,
izbornih jedi in izbranih druščin.

BELA VINA
Sivi Pinot Amfora
Amfora Belo

RDEČA VINA
Cabernet Sauvignon Amfora
Amfora Rdeče

PENINE

eleganca za posebne priložnosti

Radoživi drobni mehurčki so plod dolge
refermentacije po klasični metodi, v
steklenici. Več mesecev pustimo steklenice
ležati v najbolj temnem delu kleti, v
popolnem miru, kjer drobne droži prispevajo
k okusu vina pridih kruhove skorje, brioša,
maslenih piškotov. Prijetna kislina izpostavlja
mineralnost in širi možnost uporabe klasičnih
penin Sentio, ki so mnogo več kot vino za
zdravico, saj odlično spremljajo hladne
predjedi, ribe in perutnino.

BELA VINA
Sentio

in vrhunskih vin
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Markacija

Vinarstvo Erzetič
Višnjevik 25a, 5212 Dobrovo
Goriška Brda, Slovenija
T: + 386 (0)5 395 94 60
info@vina-erzetic.com
www.facebook.com/Erzetič
erzetic_wines
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