
PREGLED VIN, KI SO V LETU 2020 PREJELA OZNAKO 
„TERASE IZBRANO“ 



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: MALVAZIJA COLJA

Pridelovalec: VINA COLJA

Letnik: 2019

Alk.:13,0 vol% 

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Malvazija

Lega:  Flišnate Terase 

Zorenje:  20% les, 80 % inox

Izgled-barva: Vino je bistro, slamnato

rumene barve.

Vonj: Aroma vina spominja na belo sadje,

banano, tropsko sadje, zaokroženo z aromo

po kvasu, sladkem kruhu in nežni lesni noti.

Okus in splošni vtis: Okus vina je gladek,

zrel, srednje dolg z nežno pikantno noto. V

okusu je zaznati arome, ki spominjajo na

banano, belo sadje, tropsko sadje in biskvit.

Zaključek je okusa srednje dolg in

zaokrožen.

Potencial zorenja: Od 1- 5 let.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: MALVAZIJA RIKOTOVA KMETIJA

Pridelovalec: GREGOR BAŠA

Letnik: 2018

Alk.:13,0 vol% 

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Malvazija

Lega:  Flišnate Terase 

Zorenje: inox,  6-mesecev les



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CHARDONNAY LISJAK

Pridelovalec: VINARSTVO LISJAK 

Letnik: 2019

Alk.:13,5vol% 

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Chardonnay

Lega:  Flišnate terase, južna lega Špegle

Zorenje:  100 % inox

Izgled-barva: Bistro vino,  slamnato rumene 

barve.

Vonj: Aroma vina je cvetlična, po belem 

cvetju, spominja na lipo, nežne  zrelo sadne 

note lepo dopolnjuje mineralni zaključek.

Okus in splošni vtis: Okus vina je sočen, 

gladek, poln in zrel, z daljšim  mineralno 

sadnim po okusom. Aroma spominja na 

citruse, belo cvetje in  lipov med.  Zaključek 

vina je poln in mineralen.

Potencial zorenja: Od 1- 4 leta.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CHARDONNAY LISJAK

Pridelovalec: DRUŽINSKA KMETIJA LISJAK 

Letnik: 2019

Sladkorna stopnja: suho



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CHARDONNAY ČEBRON

Pridelovalec: Čebron Family Estate

Letnik: 2019

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Chardonnay

Lega: Flišnate terase 

Zorenje:  30% barrique, 70 % inox

Izgled-barva: Bistro vino,  slamnato  rumene 

barve, z nežnim  zlatorumenim odtenkom

Vonj: Aroma vina spominja na banano, 

zaokroženo z aromo zrele hruške in nianso 

tropskega sadja. Dopolnjuje jo nežna aroma 

po biskvitu in kruhovi skorji.

Okus in splošni vtis: Okus vina je zelo svež, 

sočen, sladkast,  z srednje dolgim po 

okusom. Aroma v okusu spominja na 

banano, tropsko sadje, kruhovo skorjo in 

biskvit. Zaključek okusa je srednje dolg in 

sočen.

Potencial zorenja: Od 1- 4 leta.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CHARDONNAY BAŠA

Pridelovalec: DANILO BAŠA

Letnik: 2018

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Chardonnay



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CHARDONNAY BARKOLA

Pridelovalec: KMETIJA BARKOLA

Letnik: 2018 

Alk.:12,5vol% 

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Chardonnay

Lega:  Flišaste Terase-Škrlivec

Zorenje:  100% barrique 12 mesecev

Izgled-barva: Bistro vino,  slamnato rumene 

barve z  nežnim zelenim odtenkom.

Vonj: Aroma vina je zelo bogata spominja na  

zrele breskve in marelice,  zaokrožena z aromo 

po vanilji, kokosu, biskvitu in lešnikih. 

Okus in splošni vtis: Okus vina je sočen, gladek, 

sladkast, poln z dolgim po okusom in  s sladkimi 

tanini.  Aroma v okusu spominja na vaniljo, šoto, 

kokos, biskvit in lešnike, zaokrožen z noto 

zrelega belega sadja, citrusov in nežno 

mineralnostjo. Zaključek okusa je dolg z 

sladkastimi tanini.

Potencial zorenja: Od 1- 5 let.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CHARDONNAY KRALJIČ

Pridelovalec: Ivo Čotar

Letnik: 2018

Alk.: 13,1 vol%

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Chardonnay

Lega: Flišnate Terase-lega Kamnovc

Zorenje:  100 % inox

Izgled-barva: Bistro vino,  Slamnato  

rumene barve.

Vonj: Značilna aroma polnega  

chardonnaya spominja na belo sadje, 

tropsko sadje, ki ga lepo zaokrožuje   nežna  

aroma po citrusih .

Okus  in splošni vtis: Okus vina je gladek 

sočen, poln in še vedno svež.  Aroma v 

okusu spominja belo breskev, zaokroženo z 

nežno noto pasijonke in limete. Zaključek 

okusa je dolg in sočen.

Potencial zorenja: Od 1- 4 leta.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: SAUVIGNON  KRALJIČ

Pridelovalec: Ivo Čotar

Letnik: 2019

Alk.: 13,5 vol%

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Sauvignon

Lega: Flišnate terase – lega Kamnovc

Zorenje:  100 % inox

Izgled-barva: Bistro vino,  bledo rumene 

barve z nežnim zelenim odtenkom.

Vonj: Značilna aroma sauvignona spominja 

na črni ribez, lepo jo zaokrožuje aroma  po 

posušenih travnatih zeliščih  in nežna nota 

eteričnih olj po zrelem sadju.

Okus  in splošni vtis: Okus vina je zrel, poln, 

s prijetnim gladkim  po okusom in rahlo 

pikantnim  zaključkom. Aroma v okusu 

spominja na posušena zelišča in aromo 

črnega ribeze in nianso kosmulje. Zaključek 

okusa je dolg in sladkast.

Potencial zorenja: Od 1- 4 leta.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: SAUVIGNON BIZJAK  

Pridelovalec: BIZJAK

Letnik: 2019

Alk.: 13,5 vol%,

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Sauvignon

Lega: Flišnate Terase

Zorenje:  100 % inox

Izgled-barva: Bistro vino slamnato rumene 

barve z nežnim zelenim odtenkom.

Vonj: Aroma zrelega sauvignona spominja 

na tropsko sadje , belo breskev in 

mediteranska zelišča zaokrožena z  noto 

mineralnosti.

Okus  in splošni vtis: Okus vina je svež, 

sočen, sladkast, mineralen, s srednje dolgim 

po okusom. Aroma v okusu spominja 

tropsko sadje, belo breskev, rahlo noto 

črnega ribeza, zaokroženo z  nežno 

mineralnostjo. Zaključek okusa je srednje 

dolg  in sočen.

Potencial zorenja: Od 1- 4 leta.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina:  BARBERA  KRALJIČ

Pridelovalec: Ivo Čotar

Letnik: 2018

Alk.: 14,5 vol%

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Barbera

Lega: Flišnate Terase- lega Kamnovc

Zorenje:  30% les, 70% inox

Izgled-barva: Vino je bistro,  temno rubin 

rdeče barve z vijoličnim odtenkom.

Vonj: Značilna aroma barbere po rdečem 

sadju spominja na višnjo in rdečo češnjo, 

zaokrožuje jo  prijetna mineralna nota  in  

nežna aroma po lesu in dimu.

Okus in splošni vtis: Okus vina je svež, sladkast 

z zaznavnimi suhimi tanini. Aroma v ustih 

spominja na višnjo, češnjo, čokolado, vaniljo  

in les. Po okus vina je srednje dolg, 

zaključujejo ga izraženi  suhi tanini.

Potencial zorenja: Od 2- 7 let.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: MERLOT BARKOLA

Pridelovalec: VINA BARKOLA

Letnik: 2017

Alk.: 13,5vol% 

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Merlot

Lega:  Flišnate Terase-jugovzhodna lega Stronc

Zorenje:  18 mesecev – 500 toneaux sodi

Izgled-barva: Bistro vino, rubin rdeče barve z 

nežnim vijoličnim odtenkom

Vonj: Aroma vina je bogata po gozdnih 

sadežih, borovnici, slivi, zreli češnji, granatni 

jabolki in džemu iz gozdnih sadežev , 

zaključek arome spominja na kakav, vaniljo 

in les.

Okus in splošni vtis: Okus vina je gladek, 

sladek, poln, s prijetnimi sladkimi tanini in 

zaznavnim plemenitim lesom. Aroma okusa 

ponuja več svežine  z aromo po češnji, 

borovnici , ki jo zaokrožuje lepa aroma po 

vanilji, kakavu in lesu. Zaključek  je sladkast 

in gladek.

Potencial zorenja: Od 2- 6 let.



Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje
izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in
pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska
dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline.

Ime vina: CABERNET FRANC BARKOLA

Pridelovalec: VINA BARKOLA

Letnik: 2017

Alk.:14,5vol% 

Sladkorna stopnja: suho

Sorte:  100 % Cab.Franc

Lega: Flišnate terase-južna lega Škrlivec

Zorenje:  100  % les- 18 mesecev v 

barrique sodih

Izgled-barva: Bistro vino, temno rubin rdeče 

barve z nežnim vijoličnim odtenkom.

Vonj: Aroma vina je bogata in kompleksna. 

Spominja na rdeče jagodičje, zrele jagode, črne 

češnje, jagodni džem, črni ribez in šipek. 

Zaključek arome spominja na čokoladni puding, 

dim, les in  črno čokolado.

Okus  in splošni vtis: Okus vina je koncentriran, 

gladek, poln, sladek in zrel.  V ustih je v vinu 

zaznati več črnega sadja, črni ribez, zrele češnje, 

jagodno marmelado, zaokroženo z vaniljo, črno 

čokolado in čokoladnim pudingom.  Zaključek 

vina je dolg, sladkast in žameten.

Potencial zorenja: Od 2- 7let.


