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LANTHIERI Pinela 
Suho, kakovostno vino 
2017 
 
Veliko belega sadja. Nežnega značaja, z izrazitim in 
daljšim okusom. 
 
Sorta: 100 % Pinela 

 
Lega: Nižja pobočja in dvignjene lege Zgornje Vipavska doline 

 
Barva: Zlatorumena z zelenkastimi odtenki 

 
Vonj: V skupini belega sadja prepoznamo marelico, belo breskev, ne 

manjka niti tropskih vonjav, kjer je vonj manga najbolj izrazit.  
 

Okus: Nekoliko lažja, prijetno sveža, mineralna. Okus je izrazit in traja 
dalj časa. Obilo belega sadja se izpostavi v pookusu.  

Tip steklenice: Borgundska steklenica, steklena zaporka, 0.75 L 

Pinela je avtohtona vipavska sorta, ki raste predvsem na pobočjih zgornjega dela Vipavske doline. Ne prenese visoke vlage in 

rada šibko raste, zato ji ustrezajo šibka, lapornata tla in soncu izpostavljene lege, kjer so jo sadili že naši nonoti. Zori pozno in 

razvije nižjo stopnjo sladkorja, beremo jo izključno ročno v sredini septembra. Grozdne jagode smo hladno macerirali 10 ur nato 

rahlo stiskali. Spontana fermentacija z delnim biološkim razkisom je potekla v posodah iz nerjavečega jekla, kjer je vino tudi 

zorelo pol leta na lastnih drožeh. 

 

 

Alkohol: 
Skupne 
kisline: 
Sladkor: 

11,5 % vol. 
 
4,2 g/L 
5 g/L 

  

 

 
Temperatura 
serviranja: 

 
Za popolno doživetje vino 
ohladite na 11 do 13 °C. 

 

 

 
Hranjenje: 

 
Pri 10 do 12°C, 60 do 70% 
vlaga, temen prostor 

  

 

 
Kombinacija s 
hrano: 

Pinelo lahko ponudimo k vsem 
vrstam lažjih jedi, nežnejših 
okusov. Dobro se poda k jedem s 
svežo ali pečeno zelenjavo, ribam 
ali morskim sadežem. Dobra 
kombinacija z začetnimi 
zelenjavnimi jedmi 

 

 

 
Potencial 
zorenja: 

 
Vino svežega karakterja, 
predvideno za porabo v dveh 
letih. 
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Lega: 
 

Višje, sončne lege. Dobro uspeva na lapornatih, šibkejših tleh, ki so značilna za gričevnat svet 
zgornje Vipavske doline. 

 

 

 
Pridelava: 
 

Grozdje je bilo ročno potrgano v sredini septembra. 10 urna maceracija in nežno prešanje. Po 
sedimentaciji je sledila spontana fermentacija pri 18 °C in delna malolaktična fermentacija, v 
INOX posodah. Sledilo je šest mesečno zorenje lastnih kvasovkah.  
 

 

 

 
Podnebje: 
 

Kombinacija toplega mediteranskega vpliva z vplivom hladnega severnega zraka. Višje lege 
so soncu bolj izpostavljene, manjša je tudi vlažnost. 

 


