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Vinorodni okoliš: ©tajerska Slovenija 

Sorta: Sauvignon

Vinogradi: Pridelano v vertikalnih vinogradih

Tla: PešËeno ilovnata tla na laporju

Pridelava grozdja: Grozdje je bilo pridelano na legah Pavlovski 
vrh, Hum in Litmerk. Vzgojna oblika trte enojni guyot je omogočila 
optimalno osvetljenost grozdja. Grozdje je bilo pridelano na naravi 
prijazen način po smernicah integrirane pridelave.

Vinska klet: Sodobno opremljena vinska klet Verus vinogradi 
d.o.o. je bila ustanovljena maja 2007. 
Ustanovili smo jo Božidar Grabovac, Rajko Žličar in Danilo ©najder. 
Kapaciteta kleti je 150.000 litrov.

Analiza:  Alkohol: 11,83 % vol.
  Nepovreti sladkor: 13,7 g/L
  pH: 3,45
  Titr. kislina: 6,32 g/L
  
Letnik 2020: Zima, kot že nekaj predhodnih, je bila blaga in brez 
snega. Pretopli zimski meseci spodbudijo zgodnje brstenje in pomenijo 
nevarnost spomladanske pozebe. Konec marca se je ohladilo, sredi 
aprila je padel sneg in brstenje se je pričelo v normalnem času. 
Začetek rastne dobe je bil zaradi hladnega aprila in maja še nekoliko 
poznejši kot v preteklih letih. Cvetenje se je začelo 1. junija. Zaradi 
hladnejšega vremena je potekalo počasneje, vendar nemoteno. 
Konec pomladi in na začetku poletja je bilo prav tako hladneje, 
s pogostimi padavinami. Poletje je bilo lepo, sončno, ne prevroče,
brez veliko padavin, neurij, toče. Dozorevanje je potekalo ob 
zmernih temperaturah, ki so odlične za razvoj arom. Ko smo se že 
pripravljali na trgatev, zadovoljni, da smo leto odnesli brez ujm, nas 
je 30. avgusta, zadnji vroč in soparen dan v letu, zajelo hudo neurje 
s točo. Močni sunki vetra so podirali drevesa in odkrivali strehe hiš. 
Nevihta je zajela velik del našega vinorodnega okoliša. Prizanesla je 
le vzhodnemu (Ivanjkovci) in zahodnemu (Kog) delu. Veliko nasadov 
je utrpelo škodo - večjo ali manjšo, odvisno od izpostavljenosti 
posameznega vinograda. Dva naša vinograda, Lešnica in Brebrovnik, 
je toča močno prizadela - trte so izgubile toliko listne mase, da 
grozdje ni dozorelo in smo ga izločili. V ostalih vinogradih poškodbe 
niso bile hude. Sončno in suho vreme je omogočilo, da je grozdje 
normalno dozorelo. Ker je toča bila tako pozno, so tudi mladice že 
dozorele, olesenele in so brez globokih ran. Zato večjih težav pri 
rezi v prihodnjem letu ne bo. Trgatev se je začela en teden pozneje 
kakor v zadnjih, zgodnejših letnikih. Med 9. septembrom in 6. oktobrom, 
smo v značilnih, lepih sončnih dnevih s hladnimi nočmi, brez težav 
pospravili pridelek. Izpad zaradi toče je bil 30 %. Pri trgatvi smo 
pozorno odbrali dobro dozorelo, zdravo grozdje in pri vseh sortah 
dobili odlično osnovo za vina letnika 2020. 

Kletarjenje: Trgatev Rumenega muškata smo opravili 23. septembra.
Zdravo in lepo dozorelo grozdje je bilo potrgano v majhne 12 kg 
perforirane zaboje. Ker je meso grozdne jagode bolj kompaktno je 
potekalo stiskanje drozge nekoliko dlje kot običajno. 
Ostali del predelave je potekal hitro, s čim manj zračenja in z 
minimalnimi mehanskimi obremenitvami mošta. Vrenje je trajalo tri 
tedne v jeklenih posodah pri temperaturi pod 15-20º C.

Opis vina: V vonju je zaznavna je intenzivna muškatna cvetica. 
V ustih vino deluje sveže, skladno in lahkotno.
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