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Za gospoda Jožefa Prusa bi zlahka rekli, da se je rodil
v vinogradu, ker je njegova predanost temu kraju in
do vseh del, ki vodijo do najvišje kakovosti, neomajna.
Že mnogokrat je jasno poudaril, na tak in drugačen
način, da se vse najpomembnejše zgodi v vinogradu.
Zato mu nikoli ni žal časa, ki ga prebije ob trtah. Med
pogovorom smo lahko izbrali vrsto stekleničenih vin
in jih okusili, odšli v klet in tam spoznali tudi vina za
»litrco«, saj gospod Prus zelo dobro ve, da potrebuje
različna vina za različne kupce, od najvišje kakovosti
do vin, ki zadostijo lokalnim potrebam, zato o vinski
ekonomiji govori na stvaren način. Pravi, da je samo
kmet, a tak, ki zna dobro opazovati in ki stalno kaj
preizkuša. Govori hitro in dinamično, ima lokalno izreko,
a nič, kar reče, ne izzveni v prazno. Ko v kleti skačemo
od ene do druge posode, za vsako natančno ve, kaj
se dogaja. Že veliko prej, ko vina še ne kažejo vseh
odlik, razmišlja o tipih, slogih, ki jih šele bo ustvaril.
Je edini slovenski vinar, ki se lahko pohvali s petkratnim
nazivom vinar leta, ki ga podeljuje Pomurski sejem.
Kdor prejme tak naziv samo enkrat, je zagotovo vinar
s ponudbo, ki ji lahko zaupamo. Če večkrat, to le pomeni,

da se je konsistentna kakovost izkazala v vseh letih
in letnikih, skupaj s tistimi, ki niso bili idealni. Medalje
in priznanja pa ne prihajajo več samo od sladkih vin,
po katerih je najbolj poznan. Zdaj jih prejema tudi za
»kontra verzijo«, kot pravi sam, za novodobna suha
vina, in med njimi so kar štiri macerirana (oranžna).
Ko pa v novem skladišču zagledam kakih sto palet
stekleničenih vin, se razkrije še eno dejstvo: gospod
Prus je zagotovo vrhunski tržnik. Imajo petinštirideset
različnih polnitev. Le kdo bi si upal napolniti toliko
vin, če jim ne bi brezpogojno zaupal? Zato pri vseh
vinih uporablja posebne zamaške, ki nikoli ne pustijo
priokusa po pluti, ker se je odločil, da pri njegovih
vinih ne bo reklamacij zaradi te napake. Kdor špara
pri zamaških, pravi, bo izgubil na fronti. Velik del
intervjuja je posvečen obstoječim sortam in njegovemu
razmišljanju o možnih slogovnih spremembah ter še
o novih sortah, ki bi jih lahko vpeljali. O tej temi smo
se veliko menili zato, ker se pripravlja nov slovenski
trsni izbor, kar je pri vinogradnikih vzbudilo precej
zanimanja in tudi negodovanja, češ naj nam stroka in
odločevalci dopustijo, da sadimo, kar želimo.
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Pred kratkim je izšla monografija o šmarnici.
Zdi se, da se dogaja oživljanje vin iz starih
ameriških hibridnih sort. Ste jih imeli
tudi pri vas?
Imeli smo kakih šeststo litrov izabele, ki
so jo najraje pili Ribničani. Imeli smo
šmarnico in izabelo. Ko smo bili še majhni, smo morali med trgatvijo pobrati tudi
jagode, ki so se osipale in padle na tla. Če
bi jih pohodili, uh, bi padlo po ušesih.
V šolah se je učilo, da so ta vina
zdravstveno oporečna.
Govorilo se je o metanolu, ki da »zgrize«
jetra, kar naj bi izhajalo iz nekega
poskusa s piščanci. To sem si zapomnil
kot mali fantek. Izkazalo se je, da nič od
tega ni res.
V EU se spet odpira prostor za te sorte,
stališče je tokrat bolj tolerantno, omenjala
se je celo možnost, da bi pridobile pravico
do zaščite porekla. Kaj menite?
Nič ne bi bilo narobe. Bi manjkrat škropili z modro galico. Mi imamo peneče iz
izabele. A je to samo za popestritev, nič
drugega.
Bi kakšno novo sorto želeli nasaditi izven
dovoljenega trsnega izbora?
Pred dvajsetimi leti sem oddal vlogo
za introdukcijo caberneta, a mi niso
niti odgovorili, pa sem pismo poslal po
priporočeni pošti. Čez potok, na Hrvaškem, je dovoljena in še povsod drugje
po svetu, vse okrog nas, pri nas pa ne.
Zakaj ne? Saj gre za svetovno sorto! Zato
sem vino fantazijsko poimenoval – Svetovno vino. V Radgoni je dobilo več kot
devetdeset točk. Po navadi smo v Radgoni za tako vrhunska vina dobili komaj
sedeminosemdeset točk. Halo, stroka? To
je možno, če sorto popolnoma poznaš.
Ker kasneje odganja, mora biti grozdje
dolgo na trti, na koncu vse pod mrežo,
treba ga je redčiti, ker rabi zrele tanine
pod kožico in v pečki. Dokler pečke ne
postanejo rjave, ne dovolim trgatve. Tudi
ko so v devetdesetih odstotkih rjave, še ni
dovolj. Na Primorskem kisline z zrelostjo
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hitreje padajo kot pri nas, kjer je razmerje med obema bolj skladno. Ko obvladaš
tehnologijo v vinogradu, je na vrsti klet.
Hrastove deske v vinu v Sloveniji nihče
več noče piti. Mora biti najmanj dve leti v
novem sodu: prvo leto sodček nadvlada
vino, drugo leto zmaga vino.
Zakaj torej menite, da naj se ukinejo
prepovedi o sajenju novih sort in sajenje
prepusti presoji vinogradnika?
Naj se sorte dovolijo. Vinogradnik
bo moral dobro razmisliti. Mora biti
dobro »našpilan«, da bo znal pridobiti
prodajni artikel. Če bo vino dobro, ga
bo vinogradnik dobro prodal. Če pa ne,
naj si ga gleda sam doma. Sam mora
poskrbeti, kako ga pridelati. Cabernet
sauvignon sem naštudiral. Vrsta je dolga
sto trideset metrov in za vsako stran
potrebujem dve in pol uri. Imeti moraš
hudičevo potrpljenje. Vzamem male
škarjice, pa listek stran, nič ne cufam,
martinčke odrežem, izrežem zeleno ali
poškodovano jagodo. Tudi s kraljevino
naredim tako, pa z uškatom in vsemi
sortami, ki postanejo vrhunska vina, se
tako dela. Ure in ure dela. S kraljevino,
ki je namenjena za litrsko polnitev,
seveda ne bom tako ravnal.
Kako v tej viziji večjega števila sort vidite
priložnosti za ekološko pridelavo grozdja
in vina?
Pri nas v Beli krajini imamo toliko padavin, da to ne gre. Saj so poskusili, nabirali
preslico in baldrijan, a to ne gre. Že ves
čas imamo integrirano pridelavo, ki je
okolju prijazna, in sami si plačujemo
certificiranje. Pikapolonica mora ostati v
vinogradu, ker vsak dan poje sto škodljivih organizmov, in koristna pršica tudi.
Lahko smo brez herbicidov, vendar bo
to zvišalo cene vin, ker bo treba na dva
tedna kositi travo, ročno ali strojno, oboje
bo dodaten strošek. Nekako ne morem
gledati meter visoke trave, saj vinograd
ni hosta. Strinjam pa se, da je prav, da se
pesticidi in gnojila omejijo.

Če imate v vinogradu ducat sort, ne morete
vsega narediti za vsako sorto v optimalnem
času.
Imamo ljudi, ki jih plačamo, ki znajo delati, ampak redčenje naredim jaz. Če ne
bi delal tako, gre lahko vse »adio mare«
ali kot pravijo tu »ide baba sa kolačem«.
Ni nujno, da se pusti saditi kar vse sorte.
Ampak kar so ljudje v Beli krajini ali na
Primorskem in Štajerskem ter drugje
preizkusili in uspeva, to jim dovolimo.
Še vedno imamo raznolik asortiment.
Pusti vinogradniku saditi in naj plača
davke in prispevke državi. Zakonodaja
melje predolgo. Če bi se tako obnašali
na kmetijah, bi šli vsi ovce past – pa
kakih petindvajset ovc imamo … Nekdo
je naredil malinovo vino. Celo peneče.
Nimam nič proti. Posel na kmetiji mora
teči.
Katere sorte pa v Beli krajini morate imeti?
Katerim se nikakor ne bi želeli odreči?
Rumeni muškat ima v Beli krajini
najboljše razmere za rast v Sloveniji.
Vinski hiši Plut je izgradil blagovno
znamko. Ali opažate, da kamor koli
ga damo v ocenjevanje, povsod dobi
kolajne? Dolgo ni bil dovoljen. Plut ga
je prvi nasadil. Kasneje tudi Šturmovi.
Potem se je birokratska stroka zmigala
in ga dovolila. V Beli krajini lahko
pridelamo bogata bela in rdeča ter
predikatna vina, slednjih na Primorskem
ne morejo ali le redko. Lahko pa imajo
slamnata vina. A tudi mi jih imamo že
od 1997. leta naprej. Pri nas je kar močan
vpliv mediteranske klime. Zato se Toni
Gašperič pošali, da smo Belokranjci na
sončni strani Gorjancev, Dolenjci pa
na senčni. Ne gre za enako toploto. O
slamnatih vinih sem začel razmišljati, ko
sem bil v bolnici, pa je Katarina Merlin
prišla na obisk in mi prinesla knjigo
Skalyckega, ki opisuje sušenje grozdja na
mizah, in prav to me je najbolj pritegnilo.
Kakšnih mizah neki? Ko sem prišel iz
bolnice, sem šel v vinograd k rumenemu
in obračal posamezne grozde, da bi
bili bolje osončeni. Ko smo prelepo

grozdje zložili v gajbice, smo ga dali
sprva v pretoplo klet, in je takoj začelo
plesneti, zato smo ga hitro prenesli na
podstrešje in razprostrli po slami, grozd
za grozdom. Iz šeststo kilogramov smo
dobili kakih petdeset ali šestdeset litrov
mošta. Vrelo je pet mesecev, vendar na
koncu ni doseglo predpisane minimalne
alkoholne stopnje, zato nismo dobili
odločbe za prodajo. Do zdaj smo imeli
kakih devet slamnatih vin, ki so dosegla
šampionski naziv. Iz letnika 2004 je bil
dvakrat svetovni šampion v Radgoni.
Dvainpoldecilitrsko stekleničko smo
prodajali po 100 evrov. Ne vem, ali bom
še kdaj pridobil takšno grozdje. To so
»iksi«, ker narava dela po svoje. • Druga
pomembna sorta je kraljevina, ki je
bila nekoč le »vodurina«, župa, zdaj pa
imamo vrhunske. Saj je bilo podobno
z malvazijo na Primorskem, zdaj pa so
to lepa vina, vrhunske malvazije tja do
Brd. Pravijo, da sta dve sorti kraljevine,
bela in rdeča, a gre za to, koliko je trta
obremenjena. Če je grozdov preveč, ne
bo rdeča. Prvo samostojno macerirano
kraljevino sem imel leta 2012, naslednjo,
oranžno, v 2017 in letos. V drugih letih ni
šlo, ker nisem prišel do prave »surovine«.
Res se veliko govori o kraljevini, a se je
malo sadi.
A vidiš? Res je! Ampak mi smo iz masovne sorte, kot je bila kraljevina, napravili
resno, polno, vrhunsko vino. Sami sebe
moramo krotiti, kako pridelek zmanjšati. Laški rizling potrebujemo za vse
množične zvrsti. Nimamo chardonnayja.
Nimamo parcel za to sorto. Koristen bi
bil v zvrsteh, ker je nevtralen. Ne morem
pa posaditi vseh sort …
Ste imeli kakšne stare sorte?
Belino. Je imela debelejše jagode in črne
pikice. Ko so stare vinograde spremenili
v terase, so se te sorte izkoreninile. Imam
star vinograd zelenega silvanca in čeprav
skrbno podsajamo, nam ga jemlje esca.
Ker pozno odganja, se izogne pozebi,
kar je pomembno. Silvanec je bil vedno

na sortni listi. Daje manjše pridelke
in ima drobne grozdke – ampak vemo,
da to da kakovost. Mavretič ga je prvi
stekleničil in je dobro uspeval z njim na
sejmih. KZ Krško ga tudi ima. Mavretičev
Jože je z njim uspeval. Če bom lahko
odkupil še kakšno parcelo, ga bomo še
sadili.
Kaj pa žlahtnina?
Tudi bi bila dobra. A jo je pobrala esca.
Bi se iz žlahtnine dalo pripraviti resno vino?
V Švici jim uspeva.
Ne vem, sem skeptičen, veliko je odvisno
od klime. Jagode, ko jih zobaš, so bolj
prazne. Za kakovostno vino bi že znal,
za vrhunsko pa ne vem, kako bi prišel do
tega. Če bi grozdje delno sušil na trti …
morda.
In kerner, ki je prišel k nam kot nekakšno
nadomestilo ali dopolnilo za renskega?
Za sladko vino je primeren in ljudje ga
kar fajn kupujejo. Ni aromatično, a je
nekako posebno, zato ga namenoma
pustimo sladkega. Kar precej gradimo
na renskem rizlingu. Ker sem bil dolgo
zaposlen v KZ Metliki in sem se dvaintrideset let ukvarjal s trsničarstvom, sem
si nacepil klon 126, ker je bolj odporen
proti peronospori in oidiju. Renski daje
na dobri legi odličen rezultat, na slabi pa
je plehek, kisel in nikakršen. Vinomer,
Vidošiči in Repica so bile od nekdaj
znane lege.
Kako naj se izkažeta beli in sivi pinot v vaših
krajih?
Beli pinot rad gnije, ker ima kompakten
grozd, zato ni priljubljen. Sivi je višje
kakovosti, iz njega dobiš bogata vina
in večji ugled ima. Tvori aromatiko
eksotičnega sadja, beli pinot je bolj po
kutini. Sivega sem dal tudi v barik. Ampak belega pinota nimamo, zato nimam
primerjave.

Belokranjec ima zelo originalen aromatski
profil. Bi ga s kakšno spremembo lahko
umestili v višji cenovni razred?
Da, lahko. A glede na PTP se ve, kaj naj
bi to bilo. Pri 11 vol. % se to ne da. Je
prelahko. Pivci so ga imeli za škropec. Pri
višji alkoholni stopnji pa bi se dalo kaj
narediti. Ker je namenjeno za aromatsko
nevtralno vino in ni polnega telesa, smo
vinogradniki šli v druge zvrsti. Imamo
bolj polne zvrsti, ki so lahko aromatične,
in še dražje jih prodajamo.
Traminec ima v Sloveniji velik potencial.
Vinarji se zdijo do traminca nekako
sramežljivi.
Sorta pri nas dolgo ni bila dovoljena. To
mečkanje, ali bo ali ne bo dovoljena, ima
posledice. Ima pa najmanjši pridelek na
trto. Gre za klon iz Radgonskih goric.
Tudi če ga režeš na dolgo, ne bo več rodil,
zato ga nismo veliko sadili. Vidite, kaj
pomeni selekcija? Italijanski kloni so
bolj rodni. Mi imamo povsem suhega,
pravimo, da je suh kot poper. Dobil je
zlato na ITC in v Radgoni.
Kaj pa menite o metliški črnini – je tržni
potencial izkoriščen?
Omejena je s PTP, kot belokranjec. Čim
je malo več barve in alkohola, ne pride
skozi. Potem ti dovolijo napisati le »belokranjsko rdeče«, to pa nič ne pomeni.
Lahko bi bila še bolj polna. Žal nima več
renomeja.
Letos sem na ocenjevanju modrih frankinj
izrazito polni dal 90 točk, a so nekateri
menili, da to ni prava pot, ker naj bi
promovirali bolj pitko verzijo. Kaj naj bi bila
frankinja v Beli krajini?
Kadar pridejo mednarodni degustatorji
in turisti, bodo radi pili malo in dobro,
bogato rdeče vino. Če bo polno – naj bo
od Janka ali Marka, to ne bo pomembno
– a važno je, da si jo bodo zapomnili.
Zakaj ne bi imeli takšne, če narava to da?
Frankinja mora imeti razpon. Od litrske
do vrhunske. Za vrhunsko mora biti
vsaj leto dni v lesu. Za litrsko je lahko iz
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Z leti se je nabralo veliko kolajn.
Omrzel iz Metlike jih je poskušal zbrati,
pa se ni izšlo, preveč je tega. Pa dobro,
sem rekel, potem pa ne bomo več šteli.

cisterne, pa tudi je. Prav vsaki skupini,
ki pride k nam, jo damo okusiti. Na
ocenjevanju frankinj letos v Sevnici je
bila naša (2018) najvišje ocenjena.
Sta portugalka in šentlovrenka spet
neizkoriščeni zgodbi?
Živa resnica. Včasih je bila portugalka
velik hit, vsi gostinci so jo pobrali tako
rekoč izpod preše, še kot vinski mošt
je šla v gostilne. Danes ne seže dlje od
Novega mesta. Skoraj vsak vinogradnik
ima »potrgalko«. Ni res, da je le mlado
vino, ki zdrži do novega leta. Je boljša od
mladega beaujolaisa. Z dobre lege zdrži

dve, tri leta. Ni res, da je vino kratkega
veka. Tudi na ocenjevanjih dobro kotira.
Potrebuje dobro lego in malo pridelka.
Šentlovrenko imamo edini v buteljki
od 2011. leta naprej kot vrhunsko vino,
pa tudi v letniku 2013, 2015, in mislim,
da bo tudi v 2018. To ni tako kot oni
slogan od NLB »Vem zakaj«. Njim se
ne sanja, kaj to pomeni, mi pa vemo,
zakaj bomo šentlovrenko še sadili. Je
žlahtna in prefinjena, kot nalašč za
majhne gurmanske skupine. Takšnim jo
je smotrno ponuditi, ker ima takojšen
prodajni učinek. Dali smo jo na ocenjevanje na Madžarsko in dobili medaljo.

Lani smo posadili več rdečih sort. Ko
najdem lego, in šentlovrenka potrebuje
višje lege, ker rada gnije, že razvijam nov
artikel. Rabim jo za naš Rdeči trio. Po
Decanterjevem ocenjevanju nas je našel
japonski kupec, pa tudi na Kitajsko smo
jo izvozili. Je zanimiva sorta. Ob modi
belih vin se je je veliko izsekalo, ko pa
je nastalo PTP za metliško črnino, se je
spet vrnila v vinograde. • Rdeči trio (2016)
je naša novost. Ko smo imeli deseto
obletnico, so se vsi čudili, kako je mogoče
pripraviti kaj takšnega, tako polno vino.
Ja, moraš razvijati artikle. Vinoteka na
Bledu ga kar dobro prodaja. Še Aleš (op.

Movia) je rekel, »da kar gre«, ha ha …
On ima svoje štorije. V tretjinah so skupaj
šentlovrenka, modra frankinja in gamay.
Dve leti v novem sodu se pozna, zato so
tanini mehki, ima dolg pookus.

če pa jo pustimo še en mesec na trti, po
dovolitvi za trgatev, dobiš vrhunsko vino,
ker se jagode že zgubajo. V 2016 smo
vino porabili za Rdeči trio. Maceriramo
štirinajst dni in nastane vrhunsko vino.

O gamayu se dolga leta ni nič slišalo, zdaj
pa se spet oživlja. Kaj se je zgodilo?
Za gamay sem dobil iz letnika 2011 zlato
medaljo na Vino Ljubljana. Vino je bilo
v Kranjčevem bariku. Nimam pa več
niti ene ﬂaše. Včasih se je veliko sadilo
kot sorto barvarico, ker je lahko skoraj
črne barve in je obarvala takratne velike
pridelke. Zgodaj potrgana bo kislo vino,

Ste si pri množični žametovki tudi zamislili
kakšno izboljšavo?
Najmanj hvaležna sorta v Beli krajini.
Sama župa, bejži! Za dolenjski cviček in
za penine pa naj bo. Za metliško črnino
jo prav tako rabimo. Za kaj drugega
težko. Eni so mi rekli: Jože, ti znaš, daj,
naredi kaj iz nje. Pa ne bi. Škoda, da
vlagam energijo vanjo, imam pametnejše

ideje. Eni so naredili ledeno vino, ampak
ne bo za čez devetnajst točk …
Kaj pa belo vino iz rdečega grozdja? Bi to
lahko bila nova priložnost?
Na trgu imamo že tretji letnik, iz frankinje, kar ni nastalo po naključju. Tudi to
smo razvijali do prodajnega učinka.
Bi to lahko bila samostojna prodajna
kategorija iz sort, ki ne morejo razviti
drugega potenciala?
V redu. Se strinjam. Nimam nič proti.
Kako bi prišli do tega? V Posavju? V tem
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Ko pridejo mednarodni degustatorji in turisti,
bodo radi pili malo in dobro, bogato rdeče vino.
Če bo polno - naj bo od Jankota ali Markota,
to ne bo pomembno – a važno je,
da si ga bodo zapomnili.
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Cabernet sauvignon sem naštudiral. Vrsta je dolga
sto trideset metrov in za vsako stran potrebujem dve in pol uri.
Imeti moraš hudičevo potrpljenje. Vzamem male škarjice,
pa listek stran, nič ne cufam, martinčke odrežem, izrežem zeleno
ali poškodovano jagodo.

koncu se vsak trudi po svoje. Na Primorskem bi znali bolj skupaj stopiti … Pri
nas si to težje predstavljam.
V Avstriji si je zweigelt ustvaril soliden
renome. Kaj pa tukaj?
Mi ga nimamo. Zadruga ga ima nekaj
malega, Pečarič tudi ... Grozdje mora
biti zrelo. To je križanec med frankinjo
in šentlovrenko. Lahko je vino kislo, če
ni dovolj zrelo. Kaj boš s kislim vinom?
Težko ga boš našel v buteljki. Več ga
imajo okoli Žužemberka, a le pri zelo
majhnih vinogradnikih, vikendaših …
Bo razvajeni modri pinot Vinsko hišo Prus
potegnil v igro?
Mi ga nimamo. Ampak opazujem, kaj se
z njim dogaja. Da dobiš špico iz njega,
vrhunsko rdeče vino, ni lahko, se pravi,
da je sorta zahtevna, vendar če rata, je
»top of the top«. Če ne, je pa navadna župica. Moraš imeti lego, majhen pridelek.
Ko degustator zagleda nižjo barvo, takoj
meni, da to pa ne bo veliko vino, ampak
lahko je … (op. se pomenljivo namuzne,
češ da se degustatorji tudi motijo).

Kako se spreminjajo usmeritve na vašem
prodajnem trgu?
Bele zvrsti gredo dobro, in rdeča sortna
vina. Smo samo kmetje, a sledimo trgu.
Zato imamo Beli in Rdeči trio ter štiri
macerirana bela, suha vina (oranžna):
kraljevino, sivi pinot, sauvignon in
rumeni muškat. Beli trio je naše »kreatorsko« vino. V tretjinah sem združil
rumeni muškat, sauvignon in traminec.
Brez lesa. Nekateri so menili, da se bodo
aromatike teple. Pa se ne. Grozdje trgamo
v polni zrelosti, ko arome že odhajajo.
Deset ur hladne maceracije. Vsako sorto
vinificiramo posebej. Marca vina režemo.
Ko gospe slišijo, da ima kar 14,5 vol. %,
rečejo: »A toooliko?« Čakajte, gospe,
gospodične, pravim, saj je alkohol tako
lepo vgrajen v strukturo vina, da sploh
ne štrli.
Kako vam uspe stržiti vso to široko paleto
petinštiridesetih vin?
Čujte! Ogromno brige in posla imamo.
Moraš imeti kolekcijo vin in za vsako
skupino svojo. Če »trajbaš« samo štiri

vina, ne gre. Mi »zamiksamo« vzorce
tako, da tudi pri naslednjem obisku ista
skupina ne dobi enakih vin. Stalno je
treba imeti kaj novega. Za isto stvar me
ne bo več nazaj. Novodobno je pač tako.
Stalno se prilagajamo trgu, trudimo se
imeti široko paleto vin, in če jo imaš,
se ves čas kaj trži. Večinoma je tako, da
obiskovalci vedno kupujejo tisto, kar
malo prej degustirajo …
Koliko vam pomeni prodaja na domačem
dvorišču?
Bom povedal po domače. Denar ti prinesejo domov. Plačajo degustacijo in kupijo
vino. Nobene skupine ne odpovemo.
Razen kakšne manjše. Ne moremo vsega
narediti, ne gre. Vendar nismo pobiralci
participacij: pet vin in adijo. Zelo se
potrudimo. Obisk traja uro in pol ali
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več, vse razložimo, vse pokažemo, damo
veliko gradiva. Premalo je našteti analitske podatke. Ljudje pridejo, da dobijo
kaj znanja, hočejo vedeti. Razložimo jim
vse, kar je treba: od tega, kako se drži
kozarec, gleda barva, kaj gre s katerim
vinom. • Odmaknjeni smo od središč, kot
sta Ljubljana ali Novo mesto, a vseeno
imamo obiske, ker se trudimo in imamo
kaj pokazati. Počasi smo rasli, štirikrat
smo dozidavali v mojih štiridesetih letih,
a ker imamo naslednike, mi ni žal. Vse to
je izšlo iz trsničarstva, ker smo od 1978.
leta naprej neprekinjeno cepili. Ne vem,
kako bi bilo brez tega. Začeli smo od
ničle, le zemlje nam ni bilo treba kupiti.
Gospod Prus, ste že poskušali prešteti
vso množico medalj?
Medalje smo prinesli tudi iz tujine, iz
Bruslja, Amerike, od Decanterja. Na
Vino Ljubljana smo bili zelo uspešni,
še posebno na Vino Slovenija v Gornji
Radgoni in seveda na Vigredi, belokranjski olimpijadi. Vidiš, tudi mi se z vini
prilagajamo ocenjevalcem, stroki. Pri
izborih na primer je bilo nekoč zaželeno

veliko botritisa (plemenite gnilobe), zato
je bila tudi barva višja. V zdajšnjih izborih
ga je manj, imamo »novodobni botritis«,
ker vemo, kaj je ocenjevalcem všeč.
Ampak vzorcev ne pošiljamo več tja, kjer
se ocenjevalci pogovarjajo, kot da so na
sestanku. Če je vino lepo, se nagradi, in če
je manj kakovostno, dobi nižjo oceno. Za
to je komisija. Na ocenjevanje v Ameriko
smo poslali dva visoka predikata, šampiona iz Radgone. Naše vino je dobilo bronasto, neko medeno vino pa zlato medaljo.
Nisem užaljen, da je medeno vino dobilo
medaljo, tudi mi smo čebelarji in nas
to ne moti. Žal pa ti ocenjevalci nimajo
pojma. Iz špice vina se ne bo nihče
norca delal. Če gre za napako, naj se vino
izloči, sicer pa primerno oceni. Na tisto
ocenjevanje ne dam več vzorcev, nimam
časa zanje, imamo veliko drugega posla,
ker je stalno »gužva pred golom« ... Z leti
se je nabralo veliko kolajn. Omrzel iz
Metlike jih je poskušal zbrati, pa se ni
izšlo, preveč je tega. Pa dobro, sem rekel,
potem pa ne bomo več šteli. To nam je
bilo normalno. Nismo važni. Nič se ne
hvalimo. Smo še naprej preprosti.

Koliko je v Sloveniji vinarjev, ki imajo
vse buteljčne polnitve uvrščene med
vrhunsko kakovost in vse druge v kakovostni razred z zaščitenim geografskim
poreklom? Naj skrajšam: zelo malo.
Vinar mora biti prepričan v kakovost
svojega dela v vinogradu in kleti, v svoje
grozdje in vino ter v tolikšen pribitek
senzorične kakovosti, da ne bo komisije
na pooblaščeni organizaciji, ki bi vinom
odrekla vrhunsko oceno. Kdor hoče
pridobiti vrhunsko označbo in jo pridobi,
je naredil vse v vinogradu in kleti tako,
kot zakonodaja predpisuje za najvišjo
kakovost. Označba vrhunske kakovosti
zagotavlja popolno sledljivost od grozdja
do vina. Od vseh pregledanih vin v državi
jih, odvisno od letnika, le od pet do osem
odstotkov izpolni zahtevne kriterije.
V Vinski kleti Prus se vsako leto potrudijo,
da so med njimi.
DUŠAN BREJC

