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Af Ole Troelsø

Slovenien er et miniputland med bare 
to mio. indbyggere, som imidlertid 

er meget begejstrede for vin. der pro-
duceres ikke voldsomt meget vin i Slo-

venien, men noget af det er 
i en fremragende kvalitet, 
hvilket bl.a. producenten 
Simcic er berømt for.

Burj er ikke nær så be-
rømt, men laver ikke desto 

mindre noget fremragende vin, og det 
endda på pinot noir-druen, som el-
lers kan være vanskelig at håndtere. 
I Bourgogne mestrer de som bekendt 
kunsten, men ofte går det galt, når 
man prøver at tage livtag med denne 
drue uden for Bourgogne. Om end der 

bestemt er mange gode eksempler på 
det modsatte, så langt væk som new 
Zealand og så tæt på som Tyskland, der 
jo drager fordel af en lang tradition på 
området.

Men god pinot noir plejer at være lig 
med dyr pinot noir, hvilket f.eks. kom 
til udtryk i en nylig Børsen blindsmag-
ning, hvor vinderen blev en 2013 Bon-
nes-Mares til 1750 kr. Men hvad lå på 
andenpladsen, lige i hælene på den for-
nemme Bourgogne og foran en række 
andre kostbare vine fra såvel Bourgogne 
som andre vindistrikter?

det gjorde såmænd en slovensk vin, 
nemlig 2013 Burja estate Pinot noir, 
Vipavska dolina til bare 250 kr. Ingen i 
smagspanelet, som omfattede en række 
professionelle sommelierer, havde den 
fjerneste anelse om, at vinen sejlede 
under slovensk flag, og enkelte havde 
endda udpeget Burja som en typisk 
bourgogne. Hvilket der er flere gode 
forklaringer på.

Fransk inspiration
dels har Primoz Lavrencic arbejdet 
på det fornemme Domaine Leroy i 
Bourgogne, som er kendt for noget af 
det mest elegante pinot noir, der findes. 
Her har han lært teknikken og ladet sig 
inspirere til at dyrke markerne økolo-

gisk, ligesom han er i færd med at lægge 
om til biodynamisk drift.

Som hos Leroy lagres Primoz Lavren-
cics vine på franske egetræsfade, uden 
at der bliver tale om nogen overdreven 
smag af eg, eftersom der er tale om 
store fade, de største er på 1500 liter.

Hvad verden har brug for 
det færdige resultat er en pragtfuld vin, 
som kombinerer en fin elegance med en 
vis rå kraft. næsen er domineret af mo-
den frugt med strejf af mørk chokolade 
iblandet den friske syre.

Smagen er ligeledes frisk og byder 
på såvel en fin og ren frugt såvel som 
diskret fadpræg. 

det er simpelthen en fornøjelse, at 
man kan erhverve sig en så dejlig pi-
not noir til bare 250 kr. flasken, og det 
bliver spændende at følge udviklingen. 
Jeg håber, at endnu flere vil gå i Primoz 
Lavrencics fodspor, så vi kan få endnu 
mere god pinot noir til fordelagtige pri-
ser. For det er, hvad verden har brug for. 
Vinverdenen i hvert fald.

 

oltr@borsen.dk

Elegant pinot noir  
fra Slovenien

2013 Burja pinot noir koster 
245 kr. hos winewise.dk
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Blindsmagningens  vinder 
var en bourgogne til 
1750 kr., på anden-
pladsen kom denne 
pinot noir til bare 250 kr.


