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Ponovno uvrstimo LAŠKI RIZLING na vidno in spoštljivo mesto med vini,
KER GA CENIMO!
Maratonec med vini »LAŠKI RZILING» se je ponovno predstavil v vseh podobah, od suhega do sladkega,
na 4. mednarodnem ocenjevanju, 3.9.2014 na sedežu KGZS-Zavod - a Maribor.
Izjemen odziv vinogradnikov in vinarjev iz Avstrije in Hrvaške, ki se ocenjevanja prvič udeležujejo, poleg
stalnih udeležencev iz Madžarske in Slovenije, potrjuje, da je to evropska regija, kjer se tradicionalno
prideluje kakovosten laški rizling.
Bogata paleta sodelujočih 123. vzorcev laškega rizlinga iz štirih držav; iz Slovenije 53 vzorcev, iz Hrvaške
43, iz Avstrije 16 in iz Madžarske 11.
Tako je tudi vina ocenjevala mednarodna zasedba poznavalcev laškega rizlinga, sestavljena iz ocenjevalcev
vseh štirih držav. Zaradi velikega števila laških rizlingov je delo potekalo v dveh komisijah, po pet
ocenjevalcev.
KOMISIJA A
Predsednica:
Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet., Slovenija
Člani:
- dipl.inž. Werner Luttenberger, Avstrija
- Ivica Perak, univ.dipl.inž.kmet., Hrvaška
- Simona Hauptman, univ.dipl.inž.kmet., Slovenija
- Ernest Novak, univ.dipl.inž.kmet, Slovenija

KOMISIJA B
Predsednica:
Leonida Gregorič, univ.dipl.inž.kmet., Slovenija
Člani:
- Horvat, Madžarska
- Bovha Darja, univ.dipl.inž.kmet. Slovenija
- Branka Kac, univ.dipl.inž.kmet. Slovenija
- mag. Anton Vodovnik, Slovenija

Od 123 vzorcev laškega rizlinga je bilo 99 vzorcev vin normalne trgatve, 24 pa vin posebne kakovosti: 8
poznih trgatev, 4 izbori, 2 jagodna izbora, 8 ledenih vin in 2 suhi jagodna izbora.
Nastopili so letniki od 2013 do letnika 2001.
Vina so bila razvrščena v 4 kategorije: suho: 76 vzorcev, polsuho: 13, polsladko: 22 vzorcev in sladko: 12
vzorcev.
Od 123 vzorcev je bilo ocenjenih 120 vzorcev, 3 vzorcev pa so bili izločeni.

Pregled podeljenih odličij:
• brez priznanja: 1 vzorec
• srebrno priznanje: 53 vzorcev
• diploma z zlatim znakom: 55 vzorcev
• velika diploma z zlatim znakom: 11 vzorcev
Naziv »prvak kategorije« je bil podeljen v vseh štirih treh kategorijah.

Prvak v kategoriji suho:
- LAŠKI RIZLING 2013, Iločki podrumi, Ilok, Hrvaška - ocena 18,43
Prvak v kategoriji polsuho:
- LAŠKI RIZLING pozna trgatev 2008 Vinogradništvo Krampač, Razkrižje, Slovenija – ocena 18,53
Prvak v kategoriji polsladko:
- LAŠKI RIZLING ledeno vino 2009, Feravino d.o.o., Hrvaška – ocena 19,00
Prvaka v kategoriji sladko:
- LAŠKI RIZLING suhi jagodni izbor 2011, Weingut Felberjoergel, Kitzeck, Avstrija – ocena 19,47
- LAŠKI RIZLING ledeno vino 2009, Sanctum, Loče, Slovenija – ocena 19,47
Obrazložitev odličij in nagrad
Udeleženci prejmejo za ocenjena vina naslednja odličja:
A. MIRNA VINA NORMALNE TRGATVE
• Srebrno priznanje
• Diploma z zlatim znakom
• Velika diploma z zlatim znakom

za vina z oceno
za vina z oceno
za vina z oceno

17,00 - 18,09
18,10 - 18,80
18,81 - 20,00

B. MIRNA VINA POSEBNIH KAKOVOSTI
• Srebrno priznanje
• Diploma z zlatim znakom
• Velika diploma z zlatim znakom

za vina z oceno
za vina z oceno
za vina z oceno

17,00 - 18,09
18,10 - 19,00
19,01 -20,00

C. Naziv PRVAK KATEGORIJE se podeli za najvišje ocenjeno vino sorte laški rizling za posamezno
kategorijo (suha, polsuha, polsladka, sladka), če je bilo v posamezni kategoriji na ocenjevanju vsaj deset
vzorcev posamezne kategorije. Potrebna ocena za naziv je za vina v suhi, polsuhi, polsladki kategoriji vsaj
18,10 točk, v kategoriji sladkih vin pa vsaj 19,01 točk.
Nagrajenci bodo prejeli plakete na vseslovenski prireditvi – Salon vina -VINDEL, 22.10.2014 V Mariboru.
Pripravila:
Tadeja Vodovnik Plevnik
KGZS – Zavod Maribor

Vodja projekta:
mag. Stanka Klemenčič - Kosi
KGZS – Zavod Maribor

