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VINSKI LIST
Degustacija domačega vina

Malo napitkov za
veliko užitkov
www.domace-vino.net

Življenje je prekratko, da bi
pili slaba vina.
Smo družina Bratuša (po domače PÜST),
z dolgoletno vinogradniško tradicijo, ki se prenaša
iz roda v rod. Spadamo v vinorodni okoliš Štajerska
Slovenija v Šmarško-Virštanjski podokoliš.
V sedanjem delu se prepletajo dolgoletne izkušnje
z mladostno zagnanostjo. Vino pridelamo na 4000
trtah, kar nas uvršča med manjše vinogradnike,
zato vso pozornost lahko posvečamo temu, da se
vino dejansko imenuje domače.

Predstavitev
grba-ključa

Grb je v osnovi zasnovan v obliki starinskega vinskega ključa. Obdaja ga obok ki predstavlja vhodna
kletna vrata. Na samem ključu so štiri črke, tri
spodaj ena zgoraj in sestavljajo naš domač naziv
PüST. Črko Ü sestavljajo dve rumeni jagodi, ki
pomenijo belo grozdje v notranjosti pa štiri jagode
v barvi modre frankinje in predstavlja tudi razmerje
med pridelanim rdečim in belim vinom. Nad
jagodami so vitice v obliki črke j in b kar je kratica za
Jože Bratuša. Del ključa (ročaj), ki je zunaj oboka
vrat simbolizira odprtost za obiskovalce saj ta ključ
ne odpira vsaka vrata ampak samo PÜST-ova in
dober uporabnik ga dobi, da lahko vstopi tudi sam.
Avtorja po moji zamisli Franci in David Černelč
www.domace-vino.net

KAKO POKUŠATI VINO?

OBKROŽI

www.domace-vino.net

01. ZVRST

BELA
OPIS VINA:

Vino je sestavljeno iz več sort.
Francoski izraz je cuvée. V naši
kleti vina zvrščamo z namenom
povečanja kompleksnosti, uravnoteženosti in kakovosti.
S soncem bogat vinski letnik se
odraža tudi v stopnji alkohola.

ANALIZA:

Slog:.....................SUHO BELO VINO
Reducirajoči sladkor:............1.1g/l
Geografska oznaka:
DEŽELNO VINO PGO, PODRAVJE

Grozdje: 50% LAŠKI RIZLING,
30% TRAMINEC, 10% RUMENI
MUŠKAT, 10% SAUVIGNON
Alkohol:.............................12,0% vol
Skupna kislina:.................5,40 g/l
Št. odločbe:................LJ.: 409/2017

PRIDELAVA - TRGATEV:
Grozdje je bilo trgano po sortah od prve do zadnje
dekade septembra. Začeli smo z Rumenim muškatom,
nato Traminec, Sauvignon in kot zadnjega smo trgali
Laški rizling. Vse bele sorte imajo vzgojno obliko enojni
»guyot«.
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KLETARJENJE:
Mlado vino je zorelo po sortah in je bilo ob drugem
pretoku zvrščeno v vino, ki je sveže, pitno in primerno za
vse priložnosti.
Vino se hrani v inox posodi, daje čar žlahtnosti, čeprav
posamezne sorte ne izstopajo.

VAŠE DEGUSTACIJSKO MNENJE:
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02. LAŠKI

RIZLING
OPIS VINA:

Nežno rumeno vino s cvetico, ki
spominja na razno tropsko sadje
in jabolka. Vino ima običajno
dokaj visoko stopnjo kisline in je
zelo primerno za mešanje z
mineralno vodo (brizganec ali
špricer). Letnik 2016 pa ima
zaradi obilja sončnega razvajanja nizko kislino in visok alkohol.
Laški rizling je v naši kleti od
belih vin najbolj zastopana
sorta, ki praktično nikoli ne
zataji.

ANALIZA:
Slog:.....................SUHO BELO VINO
Reducirajoči sladkor:............1.1g/l
Geografska oznaka:
DEŽELNO VINO PGO, PODRAVJE

Grozdje:.......100% LAŠKI RIZLING
Alkohol:.............................13,0% vol
Skupna kislina:.................5,20 g/l
Št. odločbe:.............. LJ.: 414/2017
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PRIDELAVA - TRGATEV:
Na 1000 trtah Laškega rizlinga vgojne oblike enojni
guyot se trudimo pridelati zdravo osnovo za poznejše
vino. Letnik 2016 je bil količinsko dober in kakovostno
nadpovprečen, kar se odraža tudi v kozarcu.
Glede na starost trte je šlo praktično za prvo pravo,
seveda ročno trgatev.

KLETARJENJE:
Grozdje je ob trgatvi doseglo 90 °Oe sladkorne stopnje.
Zaradi relativno nizke kisline je bil opravljen zgodnji prvi
pretok. Samo vino pa je bilo, kot mlado, sveže, pitno vino,
pripravljeno za promet ob koncu februarja.

VAŠE DEGUSTACIJSKO MNENJE:
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03. DIŠEČI

TRAMINEC
OPIS VINA:

Traminec s svojo značilno bogatostjo vonja nas popelje v tropski svet. Vonj po divji vrtnici z
dolgim zatonom.

ANALIZA:
Slog:.....................SUHO BELO VINO
Reducirajoči sladkor:............1.2g/l
Geografska oznaka:
DEŽELNO VINO PGO, PODRAVJE

Grozdje: 100% DIŠEČI TRAMINEC
Alkohol:.............................13,0% vol
Skupna kislina:.................5,10 g/l
Št. odločbe:................LJ.: 416/2017

PRIDELAVA - TRGATEV:
Ob trgatvi nas je obdaril s prezrelim grozdjem, pa čeprav
je šlo za začetek druge dekade septembra.
Močno rožnati odtenki barve grozdne kožice kažejo na
dolge poletne in jesenske s soncem obdane dneve.
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KLETARJENJE:
Glede na mladost (trte, seveda) se v naši kleti nekako še
spoznavamo s tem posebnežem.
Pogled na refraktometer(94 Oe) je napovedal visoko
alkoholno stopnjo.
Grozdje je bilo takoj stisnjeno s predhodnim pecljanjem.
Sledila je fermentacija pri kontrolirani temperaturi ter
nato šestmesečno zorenje v inox posodi.

VAŠE DEGUSTACIJSKO MNENJE:
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04. SAUVIGNON
OPIS VINA:

V vonju spominja na bezeg in
papriko. V okusu je prijetno
zaokroženo, bogato in polno
vino, kjer se kislina in sladkor
prijetno združujeta s cvetico
vina.

ANALIZA:
Slog:.....................SUHO BELO VINO
Reducirajoči sladkor:............1.1g/l
Geografska oznaka:
DEŽELNO VINO PGO, PODRAVJE

Grozdje:..........100% SAUVIGNON
Alkohol:.............................12,5% vol
Skupna kislina:.................6,00 g/l
Št. odločbe:................LJ.: 411/2017

PRIDELAVA - TRGATEV:
Lepa zgodnja jesen in Sauvignon je prvi prišel v klet,
tako da so trgači ob glavni trgatvi lahko pili že alkoholno
bogat mošt. Na 500 trtah petega letnika je 1000 l zelo
zadovoljiva količina.
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KLETARJENJE:
Zdravo grozdje, 92 °Oe sladkorne stopnje, smo kratko
macerirali kar v stiskalnici. Zorenje je potekalo v inox
posodi.

VAŠE DEGUSTACIJSKO MNENJE:

www.domace-vino.net

05. ZVRST

RDEČA
OPIS VINA:

Po nekaj letih smo lahko zopet
zvrščali sorte po lastnem okusu,
kar je običajno tudi dobro sprejeto pri uživalcih rdečih vin.
Žametna črnina daje vinu lahkotnost, Modra frankinja pa s
svojimi primerno izrazitimi tanini
lepo zaokroženo telo. Zelo primerno za vse ljubitelje rdečih vin,
ki se znajdejo v situaciji, ko že
vnaprej vedo, da en kozarček ne
bo dovolj.

ANALIZA:
Slog:..................SUHO RDEČE VINO
Reducirajoči sladkor:............1.1g/l
Geografska oznaka:
DEŽELNO VINO PGO, PODRAVJE

Grozdje: 55% MODRA FRANKINJA, 45% ŽAMETNA ČRNINA
Alkohol:.............................11,0% vol
Skupna kislina:.................6,40 g/l
Št. odločbe:............... LJ.: 417/2017

PRIDELAVA - TRGATEV:
Trgatev in klasična maceracija izključno zdravega grozdja je potekala v zadnji dekadi septembra in prvi oktobra.
Tudi Žametna črnina je nadpovprečno lepo dozorela in
poskrbela, da o dosladkanju ni bilo treba razmišljati.
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KLETARJENJE:
Modra frankinja in Žametna črnina sta ločeno trgani,
macerirani in zoreni do sredine decembra, ko sta se
združili v drugem pretoku. Od takrat skrbita za skupno
zorenje in harmonijo v inox posodi.

VAŠE DEGUSTACIJSKO MNENJE:
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06. MODRA

FRANKINJA
OPIS VINA:

Vino je polno, ekstraktno bogato,
sadno, sveže, dišavno s svojstveno fino cvetico, ki se približuje
Modremu pinotu. Kisline mu ne
manjka. Vonj je svež, spominja
na malino. Če dolgo leži v
steklenici, aroma spominja na
murvo. V okusu je sveže. Primerno je tudi za staranje. Odlikuje
ga velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratrola.
Resveratrol znižuje splošno
stopnjo holesterola in zvišuje
blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto (HDL), ki varuje srce.
Istočasno preprečuje tudi rakava
obolenja, zato je zmerno uživanje modre frankinje še posebej
priporočljivo.

ANALIZA:
Slog:..................SUHO RDEČE VINO
Reducirajoči sladkor:............1.1g/l
Geografska oznaka:
DEŽELNO VINO PGO, PODRAVJE

Grozdje:..................100% MODRA
FRANKINJA
Alkohol:.............................12,0% vol
Skupna kislina:.................6,20 g/l
Št. odločbe:............... LJ.: 419/2017

Strokovnjaki nemškega trsničarskega inštituta
Geilweilerhof so odkrili, da se je sorta Modra
frankinja pred več kot 300 leti rodila v vinogradih
slovenske Štajerske.

www.domace-vino.net

PRIDELAVA-TRGATEV:
Kljub zelo zdravemu grozdju je bila zaradi same
tehnologije in količine izvedena predtrgatev. Na trti je
ostalo zrelo grozdje 85 Oe sladkorne stopnje.
1000 trt letnika 2012, vzgojne oblike enojni guyot, je
količinsko zelo lepo dopolnilo trgatev na 600 trtah letnika 2008.
Tako postaja Modra frankinja naše paradno vino tako po
kvaliteti kot po količini.

KLETARJENJE:
Grozdje predtrgatve se je maceriralo pet dni v potopnem vinifikatorju, nato zorelo v inox posodi. To vino je
ponujeno že kot mlado sveže.
Pridelek glavne trgatve se je maceriral deset dni. V tem
času je bil narejen »delestage«, nato 24 ur po stiskanju
pretok. Sledilo je mešanje na finih drožeh do konca leta.
Takšno vino daje potencial za staranje.

VAŠE DEGUSTACIJSKO MNENJE:
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Naša vina niso primerna za
arhiv. Priporočamo hitro
porabo in se veselimo vašega
povpraševanja in obiska.

Jože Bratuša
Polje pri Bistrici 4a
3256 Bistrica ob Sotli
Tel.: 03 809 41 24
Gsm: 031 674 446
joze.bratusa@domace-vino.net
info@domace-vino.net

www.domace-vino.net

Domače vino
na Facebooku

