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Vipavec 
Suho, kakovostno vino ZGP 
2018 
Eleganca in prvobitnost Vipavske doline. 
 
Sortni sestav: 35% Rebula 

15% Laški Rizling 
30% Zelen 
10% Malvazija 
10% Pinela 
 

Lega: Vipavska dolina 
Dvignjena pobočja in gričevje Vipavske doline 
 

Barva: Zlatorumena, nekaj limonastih odtenkov. 
 

Vonj: Vonj je sestavljen, spomni nas na suhe marelice, suho lupino 
citrusov, beli poper. Zaznavna je zorilna nota, ki spominja na 
kostanjev med. 
 

Okus: Okus srednje poln, srednje močan. Mehak in rahlo pikanten, 
harmoničen. Nežni tanini dajejo vinu dolžino, ki se v zaključku 
prepleta z aromo suhe marelice in medu. 

Vipavec - tradicionalna zvrst vinskih sort na Vipavskem obstaja najbrž že odkar tukaj gojimo vinsko trto. Iz zgodovinskih zapisov 

(Vinoreja, 1844) lahko zasledimo, da smo Vipavci obdelovali vinograde z mešanim sortnim sestavom. Prevladovale so bele sorte: 

Zelen, Pinela, Rebula, Malvazija, Rizling, Klarnica, … , ki so še dandanes zastopane v vipavskih vinogradih. 

Grozdne jagode Rebule in Malvazije smo teden dni macerirali, rahlo stisnili in napolnili v 500L lesene sode, kjer sta spontano 

fermentirali in leto dni ležali na lastnih drožeh - za telo in strukturo. Zelen, hladno maceriran, fermentiran v posodah iz 

nerjavečega jekla dodaja svežino in delikaten vonj. Laški rizling in Pinela za mehkobo in fineso. 

Vipavec je tudi zvrst, ki klet Vipava 1894 spremlja še od njenih začetkov in ostaja poklon vipavski tradiciji, zemlji in vinogradniku. 

 

 

Alkohol: 

Skupne kisline: 

Sladkor: 

12,0 % vol. 

4,5 g/L 

3,0 g/L 
 

  

 

 
Temperatura 
serviranja: 

 
Za popolno doživetje vino 
ohladite na 12 do 14 °C. 

 

 

 
Hranjenje: 

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

  

 

 
Kombinacija s 
hrano: 

Poda se k nevtralnim jedem, 
delikatnega okusa. Kombiniramo 
ga lahko k delikatnim rižotam in 
testeninam, ribam. Karpačo. 

 

 

Potencial 
zorenja: 

Nekaj let, vendar 
predvideno za porabo v 
dveh letih. 
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Lega: 
 

Pobočja, od Manč do Dornberka. Predvsem višje ležeči terasasti vinogradi, kjer so tla 
lapornata in je rast trt umirjena. 

 

 

 
Pridelava: 
 

Grozdje je bilo posebej in ročno pobrano od sredine do konca septembra. Rebula in Malvazija 
sta teden dni fermentirali s celimi grozdnimi jagodami in leto dni zoreli v 500 L lesenih sodih. 
Zelen smo 24 ur hladno macerirali, nato je spontano fermentiral v posodah iz nerjavečega 
jekla. Laški rizling in Pinela, hladno fermentirana in nato zorena na lastnih drožeh leto dni. 
Vina smo nato skrbno zložili v posodo iz nerjavečega jekla, dva meseca pred polnitvijo. 
 

 

 

 
Podnebje: 
 

Kombinacija toplega mediteranskega vpliva z vplivom hladnega severnega zraka. Vinogradi 
iz predvsem toplih južnih in zahodnih leg. Le vinogradi sorte Zelen nižjih lokacij in severnih 
orientacij 
 

 

 
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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