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ANA CUVÉE 2009
Vinorodni okoliš Vipavska dolina
Vinogradniška lega Biljenski griči - Sv. Ivan
Teren Terase
Tla Fliš
Nadmorska višina 51 - 88 m.n.v.
Površina
Barva Belo
Sorta Chardonnay 75%,  Malvazija 10%,  Sauvi-

gnonasse (F. Tokaj) 10%,Rebule 5%
Starost trt
Gostota trt
Količina grozdja na trto
Maceracija 3 do 4 dni
Zorenje Klasični leseni sodi velikosti 500 do 3000 l
Vsebnost žvepla/
Zakonsko dovoljena vsebnost žvepla
Datum stekleničenja
Zorenje v steklenici min. 3 leta
Alkoholna stopnja
Sladkor Suho
Bistrost Rahlo motno, možnost usedlin

Priporočena temperatura hranjenja
Priporočena temperatura serviranja 18° C
Število steklenic 6300

V letu 2009 nam je bilo vreme od zorenjem grozdja do trgatve precej naklon-
jeno in lahko mirno govorimo o enem od boljših letnikov v zadnjem desetletju. 
Vino ANA Cuvée je poimenovano po naši noni Ani in je zvrst belih sort grozd-
ja, letnik 2009 pa predstavlja drugo polnitev tega vina, ki je tudi naša prva 
zvrst odkar smo pričeli leta 1989 vina uradno stekleničiti. 
Maceracija in začetek fermentacije v velikih odprtih kadeh (plavnikih) 3 do 4 
dni brez kontrole temperature, po prešanju je bilo natočeno v klasične lesene 
sode različnih velikosti od 500 do 3000 l, ustekleničeno po dveh letih konec 
avgusta 2011.
Razen minimalne količine žvepla ter klasičnih posegov v kleti kot so npr. 
pretoki in dolivanja ni bilo uporabljeno nikakršno drugo sredstvo ali postopek.
Vino ANA Cuvée je bilo ustvarjeno z namenom, da našim klientom po dolgih 
letih ponovno ponudimo podobno zvrst vina, kot smo ga na naši kmetiji pride-
lovali do leta 1989. 
Takrat je bilo belo vino vedno sestavljeno iz treh domačih sort grozdja –  fur-
lanskega, tokaja, rebule in malvazije, sedaj pa je v Ano Cuvée dodan tudi 
chardonnay. Če želimo to vino uživati v optimalnih pogojih, priporočamo, da 
steklenico odpremo nekaj ur prej in ga servirano pri sobni temperaturi.
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