
Narava govori tistemu, ki jo zna slišati.



Vinsko zgodbo zasnuje, razplete in oplemeniti sama 

trta. Skozi čas cvetenja in zorenja se oblikuje značaj 

vinskega letnika; nepredvidljiva, nikoli enaka razmerja 

sončne prijaznosti in nevihtne jeze zaokrožijo njegove 

poteze. Na naravni poti do vinske kleti sta naša skrb 

in delo opora trti, da izsolzi najboljše, kar je namenila 

grozdu. V kleti potem vina le še počivajo. Pustimo jih, 

da se umirijo do tiste žlahtne kakovosti, kjer se začenja 

naš slog.

Narava nauči razmišljati naravno že pri vsakdanjem 

delu. Jutranja rosa pove nekaj o bežnosti in korenine 

vas naučijo marsikaj o vztrajanju. Sonce spodbuja 

bogastvo zamisli o izobilju, ledena zrna spomnijo, da 

ima tudi postanek in premislek svoj smisel. Med trtami 

in nebom, ki se razvetri proti morju, oblikuje narava 

naš značaj in mi jo nagovarjamo. Vedno ista in vendar 

vselej drugačna zgodba, ki jo kronajo vina z globino, 

enkratnostjo in svežino.

 V  vinogradu V  naravi



Edi

Vinska klet je zrasla z njim in se zaznamovala z 
njegovim imenom. 

»En motiv, ena vera: delati dobro, karkoli že človek 
počne. Narava sama govori tistemu, ki jo zna slišati. 

Ko so leta druženja z vinogradi in grozdjem 
dala trdnost občutkom in sodbam zanesljivost, 
predvidevanja  niso več težka. Spremembe so edina 
stalnica na tej poti, ki gre iz roda v rod: sin Aleks je 
moj najboljši vinarski partner.« 

Aleks

Trmast, vztrajen, deloven, širokega duha. 

Človek dejanj.

»Načrtujem kje bomo čez 10 let, kako priti tja, kdo 

pije naša vina? Vino je strast, ljubezen, ki greje dušo 

in posvečuje delo. Obenem pa je pošteno, da se čustva 

umaknejo razumu. Znam se zaljubiti v vina; pravo je 

tisto, ki me osvoji na prvi kozarec.«

V   družini



Ko vino zapusti temo kleti, se na mizi razodene z 

imenom in nenavadno podobo. Ni mu do imenitnosti 

in slave ima dovolj tudi brez tega. Ponudi se tako, kot 

se pozneje razvije v duhu in okusu: veselo, razigrano, 

na hip zresnjeno, a ves čas malce neobvezno. Resnična 

plemenitost ni nikoli vzvišena.

Goriška Brda, prostor, kjer se mešata mehki severni 

Mediteran in južne Alpe. Prostor, kjer so tla bogata 

s solmi in minerali. Brda so zapisana belim vinom: 

mediteransko eksotičnim, mineralnim, polnim in 

svežim hkrati, ki zmorejo daljše zorenje, tja do pet, šest 

let. Zaupamo rebuli in njenemu potencialu. Rebula je 

vrsta ponosa, naša identiteta. 

Rdeča? Že dolgo verjamemo vanje. Od njih zahtevamo 

zorjenost, dolgoživost. Briški vinogradi to zmorejo.

Med ljudmi

Goriška Brda



BELI PINOT

Izraža primarne arome ter eleganco belega pinota 

interpretirano z zorenjem v rabljenem lesu. Les 

pripomore h kompleksnosti, a vino v prvi vrsti ostaja 

beli pinot. 

Degustacijski zapis: Zaznamo lupinasto sadje, rumeno 

sadje (kutine), karakter v ustih je diskretnejši, z obilico 

svežine. 

Zorenje: 18 mesecev, od tega 11 mesecev zorenja v 

rabljenih lesenih sodih.

Hrana: Beli pinot je pravo, hrani prijazno vino, dobro 

se ujema skoraj z vsemi jedmi. Hkrati pa bomo le stežka 

našli boljše vino za brancina v soli. Zelo dobro se ujame 

tudi z brancinovim karpačom.

TRITON

Ideja Tritona je všečno vino z nekoliko bolj pestrim 

aromatičnim profilom. Simpatično, a konkretnejše vino, 

nikakor lahko. Sortni sestav se spreminja. Temelji na 

chardonnayu in sauvignonu (70%). Preostanek pripada 

bodisi sivemu pinotu bodisi belemu pinotu, odvisno 

od letnika. Chardonnay mu daje strukturo, sauvignon 

svežino, dišečnost, travne note, sivi pinot pikantnost in 

eleganco, beli pinot ga umirja. 

Degustacijski zapis: Pestra aroma nudi doživetje 

orientalske kuhinje, tudi trave, špargljev ter večplastnost. 

V ustih deluje krepkeje, oljnato, polno. 

Zorenje: 18 mesecev, od tega 11 mesecev v rabljenih in 

novih lesenih sodih.

Hrana: testenine z mediteranskimi, začimbnimi ali 

orientalskimi omakami, tudi belo meso.

Vina
Osnovna linija
Osnovna linija je naša vstopna točka v svet vin. Četudi 

so zorela v lesenih posodah in so dokaj strukturirana, 

še vedno izražajo obilico sadnih in sortnih značilnosti. 

Namenjena so najrazličnejšim priložnostim, ko si 

zaželimo kozarec dobrega vina. Čeprav so lahko zelo 

dobra spremljava zahtevnejšim jedem, so namenjena 

vsakodnevnemu uživanju. To so obedna vina, ki se 

ujemajo z večino jedi. 



DUET

Tukaj se pričnejo naši standardi rdečega vina. Duet 

je vino, ki nudi nekaj pri pitju in zadovoljstvo hkrati. 

Čeprav ni prezahteven, je  dovolj resen. Premore 

tako sadnost kot pikantnost. 

Degustacijski zapis: spomni na robide, rdeče 

češnje ter nekoliko na poper. Srednjega telesa, s 

kompleksnejšim karakterjem robustnejše briške 

rdečine, ki  premore mehko teksturo in lepo dolžino. 

S potencialom zorenja do 5 let. 

Zorenje: 24-30 mesecev; zorjen v barikih, od tega je 

tretjina novih. 

Hrana: primeren za vse priložnosti, vsestranski. 

Lahko ga ponudimo k predjedem ter k večini 

glavnih jedi.

REBULA

Rebula je znana po svoji rodovitnosti. Največkrat 

se iz rebule pridelajo enostavnejša, vsakdanja vina. 

Izbirno delo v 25 do 35 let starih vinogradih ter izbor 

grozdov ob trgatvi nam omogoča, da pokažemo 

njen plemenitejši obraz. Bolj kot aromatičnemu 

profilu se posvečamo mineralnosti, slanosti, ki jo 

nudi briška zemlja. Rebula je ponos Goriških Brd. 

Degustacijski zapis: Nos je zoren in mladosten 

hkrati. Ponuja diskretne pražene note in vonj 

rumenih sadežev. V ustih je čvrsta, polna z daljšim 

pookusom. Prevzame s poudarjeno kislino, slanostjo, 

mineralnostjo, ki čisti usta. Po treh, štirih letih in z 

razvojem terciarnih arom postane še bolj skladna in 

imenitna, kot je bila v mladosti. 

Zorenje: nekoliko manj novega lesa (15%-20%) kot 

v preostalih vinih iz donegovane linije

Hrana: ribe in predjedi, ki nimajo preveč intenzivnih 

arom. Zelo dobro počisti usta, kadar jed ni preveč 

aromatična. Enostavna za pitje, naraven prijatelj z 

briško salamo.

Donegovana linija
Prikaz strukture, moči in elegance v enem vinu. 

Označuje jo kronica na etiketi. Naši kupci so linijo 

poznali pod imenom »riserva«.

Linijo odlikuje še večja dovršenost. Sod, ki ni 

popoln, ne sodi vanjo. Zelo zanimiva postanejo po 

treh do štirih letih zorenja. Dobro se starajo tudi 

potem, saj je v primerjavi z osnovno linijo njihov 

potencial staranja večji.

Pridelava: vina iz linije »riserva« so na trgu vsako 

leto, vendar se količina spreminja glede na kakovost 

letnika.

Zorenje: 18 mesecev, od tega 11 mesecev v barik 

sodčkih - 20% do 40% je novih.



SIVI PINOT

Kot sorta zna biti malce zadržan, skorajda apatičen, 

razen če ga ne spravimo do skrajnosti. Trgamo ga pri 

polni zrelosti (ne prezrelosti). Ohrani  svežino, ki pri 

briških sivih pinotih ni vedno prisotna. Ko je mlad, 

deluje nekoliko neizklesano, vedno polno, krepkejše. 

Redek slog na naših koncih: bodisi ga vzljubite ali pa ne. 

Prej spominja na alzaški slog kot na kar koli drugega. 

Degustacijski zapis:  ponuja arome po lešnikih, tudi 

cvetju ter nekaj značilne pikantnosti sivega pinota. 

Hrana: jedi z omakami, ki imajo več substance - recimo 

njoki ali morska rižota, tudi piščanec.

CHARDONNAY

Sorta, ki pokaže, kaj zmore področje. Lakmusov papir, 

referenčna točka. V naših vinogradih dobro razodene 

vpliv Mediterana in Alp in ponudi nekaj eksotike, dosti 

telesa ter klasično kontinentalno svežino. 

Degustacijski zapis: nosu ponudi nekaj not po maslu, 

mineralne note ter fino integrirane začimbe zorenja 

v lesu. V ustih je poln, krepek, masiven in hkrati 

uravnotežen s čvrsto strukturo. Potencial staranja je 

do deset let. Nekateri letniki iz konca devetdesetih so 

ravno sedaj najboljši.

Hrana: grdoba, intenzivnejši ribji okusi. Lahko si 

privoščimo jedi na žaru – recimo hobotnico.

MALVAZIJA

Malvazija je hči Mediterana. Dejstvo, da dozori tudi 

v Brdih, nakazuje, da mediteranski vpliv seže globlje 

v notranjost vse do Brd. Slog malvazije v Brdih je 

presenetljivo bolj strukturiran, čvrst in krepek v 

primerjavi z obmorskimi, kjer je bolj elegantna in 

aromatična. Mineralnost, ki jo izraža je tipična briška.

Degustacijski zapis: Globlja zlatorumena barva 

nakazuje visoko zrelost. Nos je poudarjen, presenetljivo 

saden,  celo prezrel. Vonjave po suhih in svežih breskvah 

ter marelicah se prepletajo z balzamičnimi notami in 

notami mediteranske makije. V ustih je suha in krepka, 

s poudarjenim karakterjem po suhih marelicah. V 

daljšem pookusu s svojo slanostjo in mineralnostjo 

dodobra počisti usta.

Malvazija, ki nedvoumno pokaže svojo sortnost, a bolj 

kot sortne značilnosti sorte poudarja slog hiše Edi 

Simčič.

Hrana: Dobro se ujema s krepkejšimi predjedmi,  ki 

so začinjene z mediteranskimi začimbami, npr. z 

rožmarinom, lovorjem ali pa h glavnim jedem z bolj 

čvrsto strukturo, npr. z morsko žabo.



SAUVIGNON

Odmik od klasičnega sloga svežih sauvignonov, 

primarne arome so drugotnega pomena. Gledamo 

ga kot konkretno, kompleksno vino, sam karakter 

sauvignona je manj izražen, čeprav je jasen in 

prepoznaven. Najboljše pokaže po nekaj letih, ko z 

razvojem pridobiva na kompleksnosti. Sauvignon 

je na briški zemlji mnogokrat koncentriran, kar 

omogoča dosti svobode pri oblikovanju strukture in 

telesa. 

Degustacijski zapis: prej kot zelene arome, bomo 

zaznali marelice in bele breskve tudi nekaj dimnih 

not, ki se prepletajo z zorenjem v lesu. V ustih ponudi 

še več karakterja kot v cvetici. 

Hrana: rezanci s tartufi, zeliščne frtalje. Tudi riba, 

ki je večja, okusna, po možnosti divja, nikakor ne 

porcijska.

TRITON LEX

Mednarodne in domače sorte v sožitju. Chardonnay, 

sauvignon, rebula, vsake tretjino. Natančna in skrbna 

selekcija sta ključ za kompleksno, globoko, jasno vino. 

Krepko strukturirano in neverjetno pitno za takšno 

velikost. Chardonnay in sauvignon dajeta moč in 

koncentracijo, rebula ju umiri in pomaga narediti 

vino bolj pitno, mineralno, z lokalnim značajem. 

Hkrati vino razširi in mu poveča kompleksnost. 

Potencial zorenja je deset let.

Degustacijski zapis: cvetica je razkošna, večplastna. 

Zaznamo nežno zrelo rumeno sadje, zorenje v lesu, 

kanček zelišč. V ustih je polno, krepko, bogato, 

nekoliko trpko zaradi podaljšanih maceracij. 

Mineralno.

Hrana: za vse priložnosti, tudi pri mesnih jedeh npr. 

teletini ali jagenjčku, če želimo izpeljati cel obrok 

samo z belimi vini.



KOZANA

100 % chardonnay iz ene lege v vasi Kozana. Uspelo 

nam je poudariti, ker se je že nekaj časa nakazovalo – ta, 

25 let star vinograd, je tako poseben, tako drugačen, da 

si zasluži svoje vino. Vrhnja plast zemlje je plitva, pod 

njo je kamnita plast, ki daje vinu mineralnost. Višja 

lega ohranja svežino. Vino z globino, širino in dolžino. 

Resničen izraz vinograda in lege, saj je pridelan na enak 

način kot naš chardonnay »riserva«.

Potencial staranja je vsaj 10 let, morda več. 

Degustacijski zapis: nos je umirjen, tipično 

chardonnayjevski v mladosti z nekaj začimbami zorenja 

v lesu. Z mogočnim telesom, masleno teksturo in 

živahnimi kislinami, ki se prebijejo skozi veliko telo in 

ga uravnotežijo. Nenehno stimulira čutnice. 

Hrana: file tune, ki je že v smeri mesa, a je še vedno riba. 

Z nežno prilogo popra. Zelo dobro očisti usta.

DUET LEX

Merlot 80%, cabernet sauvignon 10%, cabernet franc 

10% iz izbranih vinogradov, starih od 15 do 35 let. 

Natančna selekcija, 14 dni maceracije ter med 36 in 42 

mesecev zorenja v 100% novih hrastovih sodih prinese 

odprto, čisto vino, spomni na bordojce, česar noče in 

niti ne more skriti. Potencial zorenja je 15 let. 

Degustacijski zapis: intenzivne rubinasto rdeče barve, 

s kompleksno cvetico po črnem ribezu, finem tobaku, 

sladiču ter poudarjeno pikantno noto. Tanini so čvrsti, v 

določenih letniki potrebujejo nekaj časa, da se zmehčajo. 

Vedno kompleksen in eleganten.

Hrana: divjačina, jelen, florentinec, zrezki iz 

odležanega mesa, ki so še nekoliko rožnati.



KOLOS

Pred desetimi so bile kaj takega samo sanje. Takrat je 

bil naš cilj Duet lex, ki je danes konstantno dosegljiv. 

A vinogradi zmorejo še več. Pridelan in zorjen, enako 

kot lex, z enakim razmerjem sort. Kaj ga naredi 

drugačnega? Izbor najboljših sodov. Rezultat je velika 

taninska struktura, ki pa je sladka in kakovostna. Lex 

je eleganten, Kolos je kolosalen, mišičast, močan z 

več tobaka, težkih arom in manj sadnih arom. 

Pridelava: samo v najboljših letnikih. 

Degustacijski zapis: Globoke rubinasto rdeče barve. 

Nos je poudarjen, po zrelem temno rdečem in črnem 

sadju s praženimi in pikantnimi notami. Črni ribez, 

tobak, robida, dim tudi smola so najpogostejše 

zaznave. Že nos potrdi njegovo ime. V ustih je 

krepek, taničen, prav nič sramežljiv, z intenzivnim 

karakterjem, ki napolni usta in dolgim pookusom. 

Zelo individualno vino za ljubitelje intenzivnih in 

razkošnih vin. Primeren za daljše zorenje. 

Zorenje: na trg prispe nekaj mesecev za lexom. 

Hrana: ne potrebuje spremljave. Če si jo zaželimo, 

poskusimo z enakimi jedmi kot pri Duetu lex, a z 

bolj intenzivnimi okusi. Kolos jim bo kos. Srna in 

muflon sta bolj aromatična od jelena.

EDIJEV IZBOR

Rebula 70%, chardonnay in sauvignon preostalo. 

Selektivna trgatev zdravega grozdja, pobranega 

v polni zrelosti. Sušen na podstrešju do marca, 

aprila. Izbrano samo zdravo grozdje, brez botritisa. 

Maceracija traja 2-3 dni. Fermentacija se ustavi 

med 12% in 14%. 

Pridelava: osemkrat v desetih letih.

Potencial: vsaj 15 let. 

Degustacijski zapis: intenzivnejše jantarne barve. V 

cvetici spomni na karamelne bombone, mandeljne, 

kavo, tobak, suhe fige, kmalu se pridruži parmezan, 

dodan je tanek sloj lesnih not. Zelo sladek, gost, 

koncentriran z dolgim pookusom po kavi. 

Zorenje: tri leta zori v novih sodčkih barik.

Hrana: sladice, kot so potica, gibanica z jedrci, 

jabolčna pita. Tudi zorjeni siri brez izrazitih plesni.

BOSA ROSA

Sorte so enake kot pri Duetu, trgatev poteka 

podobno kot pri Edijevem izboru z  mesec ali dva 

krajšim sušenjem. Dva, trije tedni maceracije. Bosa 

rosa ohranja rubinaste barve, ter mnogo primarnih 

arom. Alkohol je med 12-14 %. Precej neobičajen 

slog vina. 

Pridelava: tri do štiri krat v desetih letih. 

Zorenje: tri leta v novih sodčkih barik.

Degustacijski zapis: intenzivnejše granatne barve. 

Nos spomni na črni ribez, karamelo, zorenje v lesu. 

Obilica sladkorja, tanini in kisline ga uravnotežijo 

in naredijo pitnega. 

Hrana: čokoladne sladice, sufleji. Dobro se ujame 

tudi s češnjevo pito, v kombinaciji s sadjem, ki ni 

kislo ali trpko.



Kranj

Trieste

Rijeka

Klagenfurt

Bled

Postojna

Gorizia

Udine

Lignano

Villach

Koper
Piran

Opatija

Cerknica

Kranjska Gora

Tolmezzo

Monfalcone

Ljubljana

Vipolže

Edi Simčič
Vipolže 39a
5212 Dobrovo
Slovenija
 T:  +386 5 395 91 73 
  +386 5 395 91 74
 M:  +386 30 602 564
 W: www.esimcic.si
 E: info@esimcic.si
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