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TERASE Chardonnay 
Suho, kakovostno vino ZGP 
2018 
 
Zrelo tropsko sadje in začimbe, močno. 
Chardonnay s karakterjem. 
 
Sorta: 100 % Chardonnay 

 
Lega: Vipavska dolina 

Vinorodna dežela Primorska 
 

Barva: Zlatorumena 
 

Vonj: Zrel ananas, pečena jabolka, maslo. Suha limonina skorja v 
odtenku. 
  

Okus: Mehak, kremaste teksture, z močno aromo. Nežna kislost vino 
ohranja živahno. Prvi občutek je sladkoben, poln. Spremlja ga 
dolga sadna aroma. Chardonnay, ki nase opominja dolgo časa. 

Chardonnay je ne-aromatična sorta in je svetovno ena najbolj zastopanih. Zori zgodaj, daje v vina nevtralnega profila in močnega 

telesa, ki se rada negujejo v leseni posodi.  Chardonnay 'Terase' je delno macerirano, leseni posodi dozoreno vino.  

Pobočja Vipavskih gričev so na karbonatnem skeletu osnovana tla, prst je revna, sestavljena iz preperelega laporja z manjšim 

delom ilovice. Na terasah zasajene trte rastejo šibkeje in dajejo manj pridelka. V tukajšnjih vinogradih grozdje bolj rano in slajše 

zori. 

30 % grozdja smo drozgali in macerirali nekaj dni, 70% grozdja pa smo stiskali takoj ob prevzemu. Naravno prisotnim kvasovkam 

smo omogočili pogoje za spontano fermentacijo, ki se je odvila v 500 L lesenih sodih. Po letu dni zorenja na lastnih drožeh smo 

vino pripravili na stekleničenje. 

Vino je prijetnega in intenzivnega vonja, z veliko sekundarnih zaznav. Okus pa poudarjen, aromatičen in dolg. 

 

 

Alkohol: 

Skupne kisline: 

Sladkor: 

13,3 % vol. 

4,3 g/L 

2,6  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: 

Chardonnay močnega svetujemo k 
belem mesu ali močni ribi v 
spremljavi kremastih omak, mesu na 
žaru z več maščobe. Tudi k 
pečenemu in ustrezno začinjenemu 
fazanu ali prepelici. 

 

Potencial 
zorenja: 

Lahko več let zorimo v 
steklenici (3 leta). 
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Lega: 
 

Izbrani vinogradi iz višjih, terasastih leg: 

Mandrija, Prvačina 
Loza, Cesta 

Stara Gora, Velike Žablje 
 

 Kjer so tla sestavljena predvsem iz laporja, karbonatne preperine z delnih vložki ilovice.  
 

 

 

 
Pridelava: 
 

Trgatev je bila opravljena ročno v začetku septembra. Maceriran delež smo s celimi jagodami 
fermentirali teden dni. Za osnovo pa zbrali samotok nežno stisnjenega celega grozdja. 
Fermentacija je potekala pri višjih temperaturah (18°C) spontano, v 500 L sodih, izključno s 
kvasovkami, ki so na grozdju naravno prisotne. Zorenje je trajalo leto dni na sedimentu 
lastnih droži ob pogostem mešanju. 
  

 

 

 
Podnebje: 
 

Kombinacija toplega mediteranskega vpliva z vplivom hladnega severnega zraka. Terasasti 
vipavski vinogradi so soncu močno izpostavljeni, višje so tudi nočne temperature. 

 

 
Vinska klet 
Vipava 1894: 

Slikovita Vipavska dolina, se odpira na zahodu Slovenije. Poseben značaj ji daje topli 
Mediteran in vpliv hladnega, celinskega zraka, ki v dolino prodira iz severa. Leta 
1894 je tukaj nastala današnja vinska klet Vipava 1894 d.o.o. 
Kronika kleti je razgibana in neločljivo povezana z burno preteklostjo Vipavske 
doline. 

Poleti 2017 je vajeti kleti in s tem njeno usodo prevzel vinar Hannes Sabathi, doma z 
avstrijske Štajerske, kateremu ob strani stoji močna avstrijsko-slovenska ekipa 
sodelavcev. Od takrat se piše novo poglavje vznemirljive vinske zgodbe. 
Naš cilj je pridelava najboljših vin, kar jih lahko izvabimo iz te pokrajine − s pristnim 
značajem in jasno prepoznavnostjo porekla.  

Vipava 1894 d.o.o. združuje približno 350 vinogradnikov, ki so pri podvigu 
podjetnega Hannesa Sabathija najpomembnejši partnerji. Že njihovi predniki so skozi 
generacije skrbno negovali in skrbeli za to edinstveno kulturno krajino. Danes so 
prevzeli odgovornost v svoje roke in podprli vizijo ter načrte avstrijskega vinarja in 
mu ponudili svoje bogate izkušnje in neprecenljivo vinogradniško znanje. 
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