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So vina, ki zmagujejo na mednarodnih ocenjevanjih. Še več pa je enako odličnih,
ki jih vinarji nikoli ne pripustijo v tako tekmo, ker tega preprosto ne potrebujejo,
saj lahko zmagajo tudi brez medalj. To so vina, ki ohranijo identiteto rastišča in se odzovejo
želji vinarja, da brezkompromisno sledi svojemu poslanstvu najvišje možne kvalitete vina.
O takih vinih in ljudeh, se piše na teh straneh. A kako naj spoznamo tisto največ,
kar so dali vinograd, letnik in izurjen vinar? Je cena sploh važna? • Je.
Vendar je vrednost teh vin še višja. • V bistvu ne gre za več. Gre za celoto.
• Kaj je vinskim umetninam skupno? Barvnost: če je bilo grozdje zrelo, šolanje večletno,
barva ne more biti vodena. Globina in intenziteta morata dajati občutek nasičenosti
in kristalne presojnosti. Ni potrebna zlato rumena in niti skoraj črna, a vendar mora že pogled
vzbuditi zanimanje. Dišečnost: sorta ni vedno v ospredju, ker ne more biti, če sta prezrelost
in večletno šolanje preoblikovala primarne arome. Tako resna vina so pogosto zvrsti,
pri katerih vsaka sorta prispeva najizrazitejšo lastnost. A vendar so zaznave vedno široke,
bujne. Obstojnost arom je ključ. Vonji se oddaljijo od splošno znanih. Vsi so prepleteni
in tesno vpeti. Prevlada občutek večplastnosti, sestavljenosti in kompleksnosti.
Okusnost: toplota in mehkoba se morata izkazati. Če občutimo malo trdote (trpkost)
ali kislosti, pomislimo: to so potenciali za dolgoživost vina. Kadar je obče zrelosti dovolj,
nas ne eno ne drugo ne moti. Zaznave niso enoznačne, občutijo se struktura, ravnotežje
in idealna harmonija.
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Prav ekstremne razmere, ki se izrazijo
na majhnem prostoru, kjer skupaj s partnerskimi kmetijami
zagotovi dovolj grozdja za štiri kakovostne linije modrih,
in z burjo, ki zlahka doseže osemdeset kilometrov na uro,
so Matjaža spodbudile, da je vredno začeti.

Besedna igra v naslovu ni izbrana
naključno, niti ni izmišljija. Takoj
želim povedati, da je Matjaž Lemut
(55) spiritus agens blagovne znamke in
vinogradniškega posestva Tilia Estate v
Potočah v Vipavski dolini ter specialist
za modre pinote, kar pa o njem še vedno
pove premalo. Je izurjen agronom
in enolog z natančnim vpogledom v
mednarodno dogajanje. Je tudi leteči
enolog, ki storitve izvaja na domačih tleh
in na Hrvaškem. Predvsem pa je človek
z vinarskim poslanstvom, ki ima o vsaki
sektorski temi konkretno, neposredno in
argumentirano ter iskreno mnenje, ki ga
deli z vsakim, ki k zadevi pristopa enako
odgovorno, kot to počne sam. Odlikujeta
ga lucidnost in športna klenost, zato niti
ni nenavadno, da si je zadal težko nalogo,
da bo v »mediteranski dolinici«, kot ji
pravi, »ki ima dvakrat več padavin kot
London, a tudi trikrat več sončnih ur«,
tekmoval z vsemi svetovnimi modrimi
pinoti. Prav take ekstremne razmere,
ki se izrazijo na majhnem prostoru, kjer
skupaj s partnerskimi kmetijami zagotovi
dovolj grozdja za štiri kakovostne linije
modrih, in z burjo, ki zlahka doseže
osemdeset kilometrov na uro, so ga
spodbudile, da je vredno začeti. Njegovo
prvo stekleničenje modrega pinota seže
v leto 1998, prvi vinograd je posadil že
šest let prej, a tedaj je bil to sivi pinot,
predvsem zato, ker je primanjkovalo
cepljenk drugih sort. In prav s svežim,
mladostnim sivim pinotom si je pridobil
velik ugled in poslovni uspeh, saj je
vino spadalo med najbolj prodajana
vina v gostinstvu. Nekatera velika vinska
peresa, kot so Jancis Robinson, MW,
Caroline Gilby, MW, in Tom Stevenson,
so ga s svojimi spodbudnimi besedami
napotila v izvozne posle in k sorti,
ki mu je muza. V 2015. letu se postavi
slogan The House of Pinots, ki mu čez tri
leta sledi še prvi mednarodni dogodek

Modri Les Noirs, festival in masterclass,
posvečen sorti, ki jo imajo strokovnjaki
in poznavalci za zahteven preizkusni
kamen vsakega vinarja. Na posestvu
so na voljo še druga sortna vina, kot so
avtohtoni zelen, sauvignon, muškat,
merlot in cabernet sauvignon ter bela in
rdeča zvrst, Nostra in Rubido. Blagovna
znamka Tilia je dobila ime po lipah,
»hišnih spremljevalkah posestva. Lipa je
simbol slovenske osamosvojitve in hkrati
obdobja, v katerem so se porodile ideje o
samostojni vinogradniški poti«. Silhueta
lipe krasi vse etikete.
Pričujoči zapis je nastal na podlagi
vertikalne degustacije dvanajstih modrih
pinotov v štirih različnih kakovostnih
skupinah, letniki med 2020 in 2015,
ki jo je Matjaž naredil na posestvu za
vinopisce, da bi prikazal, kaj mu je v
zadnjih letih uspelo. Bilo je prekrasno
sončno junijsko popoldne in začeli
smo z njegovo prvo rosé penino iz
chardonnayja in modrega pinota, ki šele
prihaja v prodajo. Odličnost okusa in
celokupna finesa arome kot eleganca
taktilnih zaznav so bile tolikšne, da so
mi izkušnje prišepnile, da bolj zaželene
penine v tem letu ni bilo in je morda
ne bo. Kako osupljivo pitno! Ena sama
finesa! Ker sem v Vipavski dolini zadnja
leta večkrat opazil posamične penine,
ki kakovostno zelo izstopajo, menim,
da se izkazuje obetaven kakovostni
potencial. Ne mislim, da je to posledica
modnih trendov, prej spoznanja, da so
naravne danosti še neizkoriščena
priložnost. Ko to omenim Matjažu, samo
pomenljivo prikima.

Izbor modrih pinotov
s kontekstom
Matjaž je oblikoval štiri kakovostne range,
ki se tudi cenovno zvrstijo, približno
v razmerju ena proti pet, od osnovnega
z označbo porekla Vipavska dolina do
posamičnega vinograda v Tilia White label.
Opisal sem tiste, ki so mi takoj segli v srce.

Tilia Pinot noir Vipava Valley

2016: Opazi se višja, temnejša barva in
višja tekstura v ustih z malček več trpkosti.
Razvoj arome je počasen (»kot balzamiran«,
reče Matjaž) in zrelost višja, kar prvič
opazim in si razložim kot prikrit potencial za
arhiviranje.

je osnovna linija, ki izhaja iz mlajših
vinogradov in z različnih leg. Vinifikacija
v jeklu in uporaba mikrooksidacije vodi
do vin, ki so primerna za sprotno rabo,
a vendar niso tako enostavna, da ne bi
zmogla še nekaj let počakati.

Tilia Pinot Noir Estate

2020: Izrazita sortna cvetica je glavna

je odskok od vin, ki se hitro priljubijo,
k tistim, ki zahtevajo več kognitivne
pozornosti pivca. »Če česa nočem,
je to marmeladni okus,« odsekano
zatrdi Matjaž, saj je to prej značilnost
cenenih kot identitetnih vin, ki jih
označi poreklo. Vinogradi so na samem
posestvu in segajo do hiše. Še manjša
obremenitev trt in podaljšano zorjenje v
dragih francoskih barikih močno dvigne
kakovostno raven.

odlika, a moramo vseeno kakšno minuto
počakati, da se aroma odpre. V pookusu
ostane kanček trdote, primerne ravni za sicer
mehkoben otip, ki je prevladujoč. Izdelanost
in dokončanost sloga zlahka pohvalim.
Le zakaj naj bi samo ekstremna polnost in
agresivna sadna prezrelost prinašali visoke
ocene?

2019: Z malo temnejšo barvo in trpkostjo
od 2020 se razlika vzpostavi, vendar se
razpoznavnost sorte nekoliko zmanjša.
Obe vini sta več kot samo lojalna primerka.
Vstopna cena okoli desetih evrov je vredna
nakupa – »value for money«.

2019: Takoj se zazna plemenitost in
sestavljenost arome, v ustih kar precej
gostote in toplote, kar prinese mehkost,
vendar obča eleganca prevlada. Je tako
zaradi pedantnosti šolanja? »Ne, to je
pedantnost v vinogradu in še bolj ob
trgatvi,« meni Matjaž. Pa še šestmesečni
bâtonnage pridoda svoje.

Tilia Pinot Noir Merljaki

je višja kakovostna stopnja, z manjšimi
pridelki in delnim odtokom mošta
(fr. saignée) ter daljšo maceracijo,
če tako ukaže letnik. Štirinajst mesecev
v francoskih in slavonskih barikih zviša
»resnost« vina, kot jo tudi zrelejše sadne
arome (robida, sliva).

foto: arhiv Tilia

Vedež
med modrimi

2018: Nekaj tekme med zrelo sadno in
hrastovo aromo napoveduje potrebo po
dodatnem zorjenju v steklenici. To ni
več tipologija vina, ki stavi na prvi vtis.
Klasičnost sorte najdemo že v »prašnati«
barvi.
2017: Tipičnost sorte in sloga sta dobri
strani kljub raskavi sledi v otipu. Matjaž
razloži, da je višja temperatura ob koncu
maceracije in vrenja prinesla več katehinov
iz pečk. Sortna evidentnost je značilnost,
ki izhaja iz vinogradov partnerske kmetije,
kakih petnajst kilometrov od posestva
(vas Renče).

Tilia Estate

Potoče 41, 5263 Dobravlje
T: 05 364 66 84
M: 031 399 748
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2018: Aromatska ataka je res vztrajna.
Visoka intenziteta vonja se približa ribezu,
kar me preseneti, a je hkrati dovolj
opornih točk za sortno tipičnost. Matjaž še
omeni, da gre za eno takih vin, ki dobijo
visoko oceno pri strokovnjakih. Še vedno
mladostna barva spet napove velik
potencial za arhiviranje.
2017: Najbolj značilna sortna aroma od
vseh vin Estate. Visoka polnost je verjetno
že na skrajni meji in večje ne bi niti
pričakoval. Nekaj »mineralnega« gre zraven.
Kompletno – ničesar premalo in ničesar
preveč!
2015: Dozorel pinot z vrha kakovostne
piramide. Zelo lepo vino. Ob zrelosti sadne
arome še obilica uglajenih taninov obljublja
dolgoživost. Gladko in pitko. Ko bo imelo
vino dekado za sabo, bomo šele lahko začeli
ugibati, koliko zmore.

Tilia Pinot Noir White label

je četrta linija pinotov in po kakovosti
najvišja raven, ki jo zasnuje izbrani,
posamični vinograd. Vina že nagovarjajo
nove čase: manj je več. Pravzaprav bi
opisi morali povedati, česa je manj.
Odmik od obilice džema, koncentriranih
sadnih zaznav in opulentne polnosti
v večjo fineso zaznav, a vendar z
obstojnostjo okusov in hkratno
pitnostjo, so sodobne želje zahtevnih
pivcev. Med štirimi letniki (od 2019
do 2016) sem izbral dva.

2019: Za nakup »en primeur«. Ta čas
še ne pokaže vsega, vonj je še rahlo
zaprt, a je kompleksnost arome že zdaj
evidentna. Bo vonjalno navdihujoče
in je okušalno strumno. Kar toplo, a ne
peče. Zrelo, a vseeno živahno. Za velika
pričakovanja.
2017: Najbolj preseneti severni vonjalni
slog: kot je tisti s štajerskega konca. To je
»Pinot de Pinot«, saj bolj pinotovski ne
more biti. Najlepše pokaže dve odliki. Prva:
veliko vino ima svežino. Druga: bogat okus
je že uglajen. In samo tisoč tristo steklenic
bo dobilo kupca.
Ko je Matjaž v študijskih letih nabiral
izkušnje v starem in novem svetu, se mu
je modri pinot že dobrikal. Da mu bo tako
zlezel v srce in dušo, ni mogel vedeti. In
zdaj ga je modri »ugrabil«. Na našo srečo
Matjažu ni do skrivaštva. Je dobrovoljni
učitelj in vinopisec, ki razdaja svoje
znanje. Na spletu so podrobni tehnični
opisi vseh vin v prodajni paleti. Njegov
pristop »MyBio« v vinogradih in kleti je
sonaraven in dosleden, kot je sam pri
vsem, kar počne. Kdor bi želel vedeti še
več – bo dobil! Zato bom v post scriptum
pripisal: hvala za tokrat in se priporočam
v prihodnje.

Dušan Brejc

