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STEKLENIČENJE VINA 
 
Porabniku lahko vino najlažje približamo v steklenicah. Tako bo ob vsakem času našel 
"svoje" vino, bodisi na polici v trgovini, v gostišču, lahko pa tudi pri pridelovalcu doma. 
Primerno pripravljeno in ustekleničeno vino bo svojo kakovost v steklenici nekaj časa 
obdržalo in dozorevalo naprej. Značilnost vinorodnega kraja, sorte in letnika bo v vinu tako 
ohranjena lahko tudi daljši čas. 
 
V primeru, da vino še ni bilo stekleničeno, je sedaj pravi čas za stekleničenje vina. 
Stekleničenje vina zajema pripravo vina in samo izvedbo ustekleničenja–polnjenja vina.  
 
Priprava vina za stekleni čenje obsega: 
• stabilizacijo vina na termolabilne beljakovine, 
• lepšanje vina z enološkimi sredstvi, 
• stabilizacijo vina na vinski kamen, 
• stabilizacijo vina na vsebnost prostega žvepla, 
• stabilizacijo na kovine, 
• mikrobiološko stabilizacijo. 
 
Stekleničenje (polnitev) vina obsega: pripravo steklenic, pripravo zamaškov, filtracijo vina, 
polnjenje vina, zamaševanje steklenic in čuvanje steklenic v primernih pogojih. 
 
Priprava steklenic: 
• Nove steklenice (sterilno embalirane) pred polnjenjem samo razkužimo z 1 % raztopino 
H2SO3. 

• Rabljene steklenice najprej temeljito operemo (namakanje in pranje steklenic) in 
razkužimo z 2% raztopino H2SO3. 
Po razkuževanju steklenice dobro odcedimo (20-30 minut, da ni ostankov žvepla. V ko9likor 
pa steklenice po razkuževanju izplaknemo z razkličeno filtrirano vodo (avtomatski sterilizator 
steklenic), odcejanje ni potrebno. 
Sigurnejša je seveda uporaba novih steklenic, predvsem za vina z ostankom nepovretega 
sladkorja. 
 
Filtracija vina 
Namen filtracije vina je: 
• bistrenje - mehanična filtracija,  ki odstrani motne delce (opravimo pred razklično filtracijo, 

običajno že prej, na primer prejšnji dan), 
• razkličenje – razklična filtracija, ki odstrani drobnoživke in s tem dosežemo "mikrobiološko 

stabilnost vina". 
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Polnjenje vina      
Celotno »polnilno linijo« je potrebno pred polnjenjem sterilizirati. Tu mislimo na filter, vse 
dovode in polnilec, ne glede ali je linija v pravem pomenu besede (pri večjih polnilnicah) ali 
je sestavljena samo iz filtra, cevi in polnilca (v mali kleti). 
Sterilizacija se najbolj sigurno in uspešno opravi z nizkotlačno paro, zato je parilnik 
neobhodno potreben. Parjenje traja okrog dvajset minut. 
Uspešno lahko steriliziramo tudi z vročo vodo 85 °C. Voda mora teči skozi filter, cevi in 
polnilec tako dolgo, da se elementi ogrejejo na temperaturo vode, kar traja okrog 20 minut. 
Nekateri si pomagajo tudi z 1,5-2% žveplasto kislino (H2SO3) 15 minut dolgo ali drugimi 
sredstvi za sterilizacijo, kot je 0,1% raztopina 15% perkoskiocetne kisline 30 minut (npr. 
Zlatol san). Po sterilizaciji moramo linijo izplakniti, najbolje z razkličeno vodo (okrog 10 
minut). 
Pri filtraciji je potrebno upoštevati dovoljen diferencialni tlak in zmogljivost, predvsem velja to 
za slojnice. Upoštevajmo navodila proizvajalca. 
Pri polnitvi pazite na nivo vina v steklenici, da ga ne bo preveč ali premalo. Pri sedanjih 
polnilnikih tudi malih se da nivo primerno nastaviti s posebnimi vložki, kar ne smemo 
pozabiti. 
 
Zamaševanje steklenic         
Napolnjena steklenica mora biti čimprej zamašena (preprečitev okužbe). Izbira vrste 
zamaška zavisi od kakovosti vina in časa “hrambe” vina v steklenicah.  
Napolnjene steklenice lahko v bistvu zamašimo z različnimi materiali, in sicer: s 
plutovinastimi zamaški, navojni zaporkami, kronski zaporkami, sintetičnimi zamaški. 
Zamašek mora biti nevtralen in sterilen, dobro mora tesniti, da vino ne izteka. Odpiranje 
mora biti enostavno in lahkotno. 
 
Odprema in pakiranje 
Steklenice, ko se napolnijo se lahko takoj opremijo in spakirajo ter pripravijo za prodajo. 
Lahko pa se brez opreme skladiščijo v primernem prostoru. Vse to zavisi od odločitve in 
potrebe ter pogojev čuvanja. Pravilno bi bilo, da z vidika kakovosti, vsaj nekaj časa (vsaj 14 
dni) vino »odleži«, da se po utrudljivem postopku stekleničenja umiri. 
Opremo steklenice sestavljajo: etiketa (lahko je samo ena, lahko pa sta dve, glavna in 
informativna), ovratnica, kapica, dodatne nalepke (zaščitna znamka, informativna o nagradi, 
...). 
 
Vino, katerega smo že stekleničili, občasno kontroliramo. Posebno pozornost namenimo tudi 
plutovinastim zamaškom, saj jih rad napada molj. 
 
 

Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet. 

specialistka za vinarstvo pri KGZS-Zavodu Maribor 

 
 

 
 
 

 
 


