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REPORTAŽA

Mednarodni dan modrega pinota

Svetovna sorta s številnimi obrazi
Darja Zemljič
Modri pinot je v svetu najbolj priljubljena, a hkrati v
vinogradu najbolj zahtevna vinska sorta grozdja. V
Hiši pinotov Tilia Lemut v Potočah v Vipavski dolini
so ji vipavski vinogradniki namenili na svetovni dan modrega
pinota 18. avgusta poseben dan, tretji festival modrega pinota
pa bo 17. in 18. oktobra v Kendovem dvorcu v Idriji.
Kljub temu da ima v primerjavi z vini drugih rdečih sort
precej manj barve, taninov in telesa, je modri pinot najbolj
čislana rdeča sorta na svetu. V primerjavi z ostalimi vrstami
dosega tudi do desetkrat višjo ceno. In čeprav je najbolj znana svetovna pridelovalka modrih pinotov Burgundija, izvira
ta več kot 2000 let stara sorta grozdja z območja Črnega
morja. Spada med deset kmetijskih rastlin z najbolj raziskanim genotipom, enakega izvora kot modri pa sta še sivi in
beli pinot. Obstajajo pa tudi sorte grozdja, ki imajo podobne
grozde kot modri pinot, vendar s to sorto nimajo nič skupnega, to sta npr. pinot meunier (ali črni rizling) in auxerrois.

■

Modri pinot klon R4 je iz Furlanije – Julijske krajine.

Matjaž Lemut je predstavil suho penino iz 30 odstotkov modrega pinota in 70 odstotkov chardonnaya letnika 2019, ki bo
prav dozorela šele leta 2026.
penine. Matjaž Lemut je predstavil, da je šla selekcija modrih
pinotov v svetu v tri smeri. Burgundski kloni imajo manjše jagode in grozde pod 80 gramov, najbolj znan burgundski klon
je 777. Germanska selekcija modrega pinota (v Švici, Nemčiji
in Avstriji) se deli na selekcijo v Geisenheimu ob Renu in klone z območja Mariafeld ob Züriškem jezeru v Švici. Kot že
ime pove (Spätburgunder), dozoreva pozneje, selekcionarji so si
prizadevali podaljšati obdobje njegovega dozorevanja in zato z
bolj zračnimi grozdi povečati odpornost sorte na gnilobo. Tretja veja klonov te svetovne sorte iz Furlanije – Julijske krajine
pa ima velike grozde in daje tudi velike pridelke. V Sloveniji je
po Lemutovi oceni posajenega največ klona 115.
Za pridelavo te sorte v svetu je značilno, da se je ta tipična celinska pridelovalna sorta razširila po celem svetu in
zato daje vina zelo različnih barv in struktur. Vse manj je
modrega pinota, kletarjenega v tipičnem burgundskem slogu
– barve prepeličjega očesa (oz. lososove barve) s srednje bo-

Štajerske pridelovalce modrega pinota sta predstavila Aleksander Zavec in Boštjan Protner.
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Poišči me

Modri pinot klon 777 prihaja iz Burgundije in ima drobne jagode ter majhne grozde.

Modri pinot klona 666 ima večje grozdje in višjo kislino, najbolj razširjen je v Šampanji za peneča vina.

Zaradi zahtevne pridelave potrebuje modri pinot predvsem
marljivega vinogradnika, ti pa veliko potrpežljivosti in znanja,
kateri klon posaditi na katero lego. Na posestvu Tilia kot najbolj znanem slovenskem promotorju te sorte v Sloveniji obdelujejo osem hektarjev vinogradov, od tega modri pinot na treh
hektarjih, še iz treh hektarjev pa ga dokupijo na posestvu Pavlica. Posajenih imajo šest klonov, med njimi klon 777 iz Burgundije, klon VRC 18 iz Furlanije – Julijske krajine, klon VCC
9 iz Kalifornije in klon 666 iz Šampanje.
Slednji je prišel na Primorsko v 90. letih najprej v Brda za

gatim alkoholom in telesom, saj daje to grozdje v vročih celinskih območjih, kot je npr. Slavonija, pa tudi pri nas na Primorskem ali v Avstraliji in Kaliforniji, tipično rdeče vino ali
celo črnine z visokimi alkoholi.
Slogovno različna vina modrega pinota so predstavili tudi
slovenski vinarji, ki so se odzvali povabilu ob mednarodnem
dnevu modrega pinota v klet Tilia: Jamšek, Ingrid Saksida,
Jože Čuk, Franc Premrn – Pasji rep, Primož Lavrenčič – Burja in seveda Tilia ter dva predstavnika iz Štajerske: Boštjan
Protner iz Malečnika in Aleksander Zavec iz Haloz.

Napovedujejo in vabijo
GRADEŽ PRI TURJAKU – Društvo za ohranjanje
dediščine Gradež vabi na Pohod po Trubarjevi rojstni fari, ki bo v nedeljo, 20. septembra. Odhod bo
ob 9. uri izpred Doma krajanov Turjak (avtobusna postaja).
Pohod bo potekal po učni gozdni poti do Trubarjeve domačije na Rašici, na Škocjan s postankom pri cerkvi sv. Kancijana, kjer je bil Trubar krščen, in na Gradež, kjer bodo ob
predhodni prijavi na startu postregli z enolončnico z jurčki
in jabolčnim zavitkom (cena je šest evrov). Možen bo tudi
ogled dediščine vasi: sušilnice sadja, hiše, v kateri je živel
skladatelj Marij Kogoj, razstave kmečkega orodja, starega
vodnjaka, gostilniške kleti, kozolcev, čebelnjaka, kapelic in
drugih kulturnih in naravnih znamenitosti. Popoldan bodo
na ogled dela Društva likovnikov iz Ljubljane, ki bodo dopoldne svoje motive poiskali v slikoviti vasi Gradež, po želji
pa lahko pohodniki izlet po krajih končajo z ogledom Turjaškega gradu, ki je ponovno odprt. Na pohodu bodo upoštevali vse zdravstvene omejitve. Pohod traja približno tri ure
in je primeren za pohodnike vseh starosti. Pot po Trubarjevi rojstni fari je leta 2016 dobila častni naslov Naj regijska
pot v OE Ljubljana na natečaju za najboljšo tematsko pot
pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga je organizirala Turistična zveza Slovenije.
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Prepoznajte domačijo
Vsak teden objavimo na straneh Kmečkega glasa
fotografijo ene od slovenskih domačij. Tisti, ki jo
bo prvi prepoznal – naj bo to lastnik ali kdorkoli
drug – in bo tudi naročnik Kmečkega glasa, bo po pošti
prejel praktično nagrado.
Natančen naslov in hišno številko domačije pa je treba po
telefonu javiti v uredništvo Kmečkega glasa na št. (01) 473
53 63, najpozneje do petka po objavi fotografije, in sicer do
12. ure. Torej potrebujete dobro oko in Kmečki glas, pa je
praktična nagrada lahko vaša!

■

■

V vinogradu zahteva modri pinot natančnega vinogradnika, v
vinogradih Lemut trti zredčijo listje že pred cvetenjem.

Domačija, katere fotografijo smo objavili v prejšnji številki
tednika Kmečki glas, je Turistična kmetija Lešnik, Golavabuka 24, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu. Domačijo je
prvi prepoznal Ivan Jeromel, Golavabuka 39, 2383 Šmartno
pri Slovenj Gradcu.
Objavljamo novo fotografijo. Naročnik, ki bo tokrat prvi poklical in povedal pravi naslov, bo prejel praktično nagrado.
Pazljivo opazujte in pohitite. Izplača se!

