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Veliki Britaniji 
naproti
Po letih brezvetrja in večkrat označena kot poceni in za dobrovoljčke, vina 
iz srednje in zvhodne Evrope končno dobivajo svoj prostor na policah zelo 
zahtevnega trga Velike Britanije. Tamkajšnji trgovci z vinom iščejo pristnost 
in izvirnost, končno pa so tudi kupci začeli spoznavati, da v deželah kot je 
Slovenija lahko najdejo tudi vina odlične kakovosti in danes tako zaželene 
vinske zgodbe. 

Po najnovejšem štetju je v Angliji in Walesu 
124 vinarjev in 432 vinogradov (na Škotskem 
in Severnem Irskem jih ni), kar je zelo malo (v 
Sloveniji je po podatkih Vinske družbe Slovenije 
1800 vinarjev in 16.000 vinogradov), a vseeno 
enkrat več kot pred desetletjem in največ v 
zgodovini. • In očitno dovolj za to, da vse več 
nepremičninskih agencij Otočanom prodaja 
tudi vinograde kot nekaj najbolj romantičnega, 
kar lahko naredi ljubitelj vina, ki je sit stresnega 
življenja v mestu. »Te dni,« oglašuje ena 
izmed njih, »ko se je v Angliji razcvetelo 
vinarstvo in se je kakovost angleškega vina 
izboljšala, nas vse več sanjari o tem, da bi 
kupili vinograd na čudovitem angleškem 
podeželju in se odločili za dobičkonosno 
romantično življenje.« Zveni mikavno, vendar 
je za veliko večino Otočanov glavni poudarek 
na – sanjarjenju. Vinogradniška romantika 
ni poceni. V grofiji Kent na primer prodajajo 
vinogradniško posest na desetih hektarjih 
za dobrih 1,9 milijona evrov. Na posesti so 
poleg vinograda res razkošna hiša s šestimi 
spalnicami, majhna enosobna hišica, ogrevan 
notranji bazen … Za dobra dva milijona evrov 
so letos prodali posest s šestnajstimi hektarji 
vinogradov blizu Southamptona na jugu 
Anglije, kjer je največ vinogradov, od Kenta 
do Sussexa na jugovzhodu do Devona in 
Cornwalla na jugozahodu. Lastnik je dobil 
zraven hišo s štirimi spalnicami, vinsko 
trgovino in restavracijo. Na prodaj so tudi 
manjše posesti. V grofiji Herefordshire na 
primer so eno takšnih prodali za približno 
pol milijona evrov; z majhnim vinogradom, 
udobno hišo s tremi spalnicami, potokom in 
ribnikom. • Britanci so podjetni ljudje, ki hitro 

Vinogradniška 
romantika

odkrijejo nove vire zaslužka. Zadnja leta se je pojavilo več 
družb, ki svetujejo potencialnim vinogradnikom, vzgojijo 
in prodajajo vinograde ter skrbijo za vinograde drugih. 
Svetujejo predvsem pridelovanje grozdja za peneče se 
vino, posebno chardonnay in pinot noir ali pinot meunier, 
in posaditev štiri tisoč vinskih trt na hektar (njihova cena pa 
je od 1,6 do 1,8 evra). Vzdrževanje vinogradov ni poceni: 
potencialnim kupcem pravijo, da je približno 31 tisoč 
evrov na hektar na leto. Novi vinogradi rojevajo primerno 
grozdje po štirih letih, na enem hektarju pa oberejo od 
šest do devet ton grozdja, ki so ga letos prodajali za 2560 
evrov na tono. Prvi dobiček vinogradnik lahko pričakuje po 
osmih, devetih letih. • Vse več potencialnih vinogradniških 
romantikov z gotovino, ki bi jo radi oplemenitili, se raje 
odloča za nakupe na drugi strani Rokavskega preliva, 
najraje v vinski supersili, Franciji. Prek francoskih agencij. 
Zanimiva novost je skupinsko kupovanje francoskih 
vinogradov: če ali nimaš dovolj gotovine ali ne želiš sam 
kupiti vinograda, poiščeš sorodne duše. Prav tako je 
možen nakup samo dela vinograda v Franciji, ali zase ali 
za oddajanje. • Podjetni bogatejši Britanci, ki bi bili radi še 
bogatejši z vinom, ne kupujejo vinogradov, ampak vina. 
Prek vrste družb, ki se ukvarjajo s svetovanjem. Ena izmed 
najbolj znanih takšnih družb obstaja že petnajst let in 
ima stranke po vsem svetu. Potencialne stranke trenutno 
radi opozorijo na dražbe, na katerih za posamezna redka 
vina po določenem času lahko iztržijo pravo premoženje. 
Investitorjem zagotavljajo, da jim prinaša od dvanajst- do 
petnajstodstoten dobiček na leto. Za primer navajajo vino 
Mouton Rothschild 2000. Leta 2003 je bila steklenica 
tega vina vredna 2800 evrov, deset let kasneje pa 12.875 
evrov oziroma 485 odstotkov več. Radi omenjajo tudi 
dražbe, kot je bila vinska dražba londonske dražbene 
hiše Sotheby oktobra letos v Hongkongu. Na tej dražbi 
so prodali 114 steklenic vina – burgundca Domaine de 
la Romanee-Conti različnih letnikov (od 1992 do 2010), 
za 1,3 milijona evrov (11.400 evrov za steklenico), kar je 
bil rekordni vinski dražbeni iztržek. • Če mene vprašate, 
katero vino bi te dni pred prazniki najraje imel, da bi bili 
kraljevski, je to vsaj ena 1,5-litrska steklenica rdečega 
burgundca Vosne-Romanée Cros Parantoux, H. Jayer, 
letnik 1990. Zakaj? Prav gotovo ne zato, da bi ga pil, 
ampak zato, da bi ga prodal in si omislil prizidek za pravi 
slikarski atelje. Cena tega vina je namreč vrtoglavih 
okroglih 25.000 evrov. 1666 evrov za deci vina? Tako je. 

• Na zdravje in vesele praznike.

besedilo in slika: 
Brane Kastelic

Slovenija v zadnjih letih v Veliki Britaniji ni ravno delala veliko na promociji, kljub 
pomanjkanju neke splošne aktivnosti na tem področju pa slovenskim vinom 
počasi raste prepoznavnost. Kakovost vin in njihov slog skupaj z izjemnim 
pečatom, ki jim ga daje domovina njihove pridelave, so razlog za vedno 
večje število pravih navdušencev. To kaže tudi prisotnost slovenskih vin na 
maloprodajnih cenikih trgovcev, kot so The Wine Society (vina Dveri Pax in Pullus), 
Marks & Spencer (Sivi pinot Quercus in nova zvrst šipona in traminca iz kleti Dveri 
Pax), Waitrose (sauvignon iz kleti P&F), Naked Wines (sauvignon in sivi pinot 
iz klei Tilia) in The Real Wine Company (vina Verus). Berkmann je za prodajo v 
gostinstvu v svojo ponudbo vključil nekaj linij iz vinske kleti Goriška Brda, Bancroft 
pa prodaja nekaj vin Marjana Simčiča. Nekateri someljeji pa svoja vina nabavljajo 
kar neposredno od vinarjev. Tako sta na primer restavraciji Texture in 28°–50°, 
ki se ponašata z michelinovimi zvezdicami, kupili vina Edi Simčič. • Novica za 
naslovnico bi moral biti podatek, da je podjetje Tesco uvrstilo v prodajo vina iz 
kleti P&F, in to pod svojo najbolj kakovostno oznako finest. James Griswood, 
ki je pri podjetju zadolžen za nabavo vin, je izjavil: »Kupci so od prvega dne, ko je 
prišla slovenska bela zvrst sauvignon-šipon v prodajo, to vino dobesedno ponesli 
do oznake finest, zato smo se odločili, da v ponudbo dodamo novo vino, in 
sicer slovenski renski rizling in mu damo isto oznako.« Poleg tega dodaja: »Ta 
slovenska vina so popolnoma v koraku s trendi – lahka, osvežujoča, aromatična 
in prijetno pitna. Kupci jih prvič kupijo zaradi oznake finest, ki jim vliva zaupanje, 
ponovno pa jih kupijo zaradi tega, ker so jim všeč.« • Robert Gorjak iz kleti Dveri 
Pax (vina iz te kleti prodajata trgovca The Wine Society in Marks & Spencer) 
pa opozarja: »Mislim, da je Slovenija med vinskimi poznavalci že precej poznana 
in usidrana v njihovi zavesti, te prepoznavnosti pa med potrošniki ne najdemo.« 
Tatjana Puklavec (P&F) pravi: »Še vedno je to trdo delo, vendar na naših trgih 
Slovenija postaja vedno bolj prepoznavna in tako se počasi odpirajo tudi vrata. 
Naša največja priložnost je, da pridelujemo izjemna vina z odličnim razmerjem 
med kakovostjo in ceno, smo pa običajno tudi zelo zanesljivi partnerji.« Sebastian 
Payne (The Wine Society), ki ima naziv Master of Wine, in je pravkar povečal 
svojo ponudbo ter vanjo uvrstil izjemen sauvignon iz Pullusa (Decanterjev prvak), 
pravi: »Po mojem mnenju teh držav ne bi smeli videti kot vir poceni in slabih vin. 
Nasprotno. Morale bi biti glasne in ponosne.« Tudi Mark Hughes (MW) iz podjetja 
The Real Wine Company, ki prodajajo vina Verus, lepo povzame razlog, zakaj 
vedno več slovenskih vin prihaja v seznam ponudbe: »Okušati pomeni imeti rad! 
Menim, da je ključ do uspeha predvsem čista in izrazita sadnost.« • Mnogo let 
sem bila edini glas vpijočega v puščavi, zato se sedaj resnično veselim, da se 
slovenska vina vedno več pojavljajo na policah v Veliki Britaniji. Potrebno pa je 
narediti še veliko. Čas je prišel, da Slovenija povzdigne glas in spregovori o vsem, 
kar lahko ponudi.

Caroline Gilby MW

Leto 2014 se bo z velikimi črkami zapisalo 
v zgodovino britanskega vinarstva, 
ki sicer, predvsem zaradi vinskim trtam 
nenaklonjenega muhastega vremena, nima 
prave tradicije in je še vedno majhnega 
obsega. Ne ena, celo dve angleški peneči 
vini sta za otoško vinarstvo osvojili 
prvi nagradi na mednarodnem vinskem 
ocenjevanju (International Wine Challenge).
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