


Z vini Estate Selection smo pod soj žarometov 

postavili veščine naših enologov in strast do 

ustvarjanja izjemnih vin. Zrela ali mlada, 

zorjena v lesenih sodih ali v nerjavečih 

tankih, v vinih Estate Selection odkrijemo 

in doživimo pravo prefinjenost sodobnega 

vinarstva. Rezultat so sveža in sadna vina 

s prijetnim mineralnim karakterjem, ki 

odražajo vrhunsko kakovost in edinstven 

terroir.
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Šipon & Beli pinot
Suho

Šipon in beli pinot v sveži in 
sadni zvrsti, ki jo odlikuje prijetno 
uravnotežena kislina ter sočnost s 
čudovitimi aromami citrusov, jabolk, 
breskev in hrušk. Vino za različne 
priložnosti, ki se še posebej lepo poda 
k morkim jedem.
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Sauvignon & Šipon
Suho

Čudovito zvrst sauvignona in 
šipona odlikuje sadnost, v kateri se 
večplastno prepletajo arome citrusov, 
jabolk, kosmulj in začimbnih not. 
Odlično se poda k svežim solatam 
in lahkim jedem. Je vino za vse 
priložnosti.

Sauvignon & Sivi pinot
Suho

Čudovito zvrst sauvignona in 
sivega pinota odlikujeta sadnost in 
intenzivna aromatika, v kateri se 
večplastno prepletajo arome kosmulje, 
rdečih jabolk in zrelega rumenega 
sadja. Odlično se poda k svežim 
solatam, jedem iz špargljev in lažjim 
jedem. Je vino za vse priložnosti.

Cabernet Sauvignon
& Merlot
Suho

Vino se ponaša s temno rdečo barvo 
ter čudovito aromo rdečega popra 
in temnega jagodičevja. Je srednje 
polnega telesa, z dolgim in prijetnim 
pookusom. Žametni in elegantni 
tanini se zlijejo v harmonično in 
kompleksno vino. Odlično se poda 
k mesnim jedem na žaru, jagnjetini, 
svinjini, srednje zorjenim sirom in 
temni čokoladi.
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Sauvignon
Suho

Sauvignon je srednjega telesa, v 
njem pa se prepletjo sortno značilne 
arome po citrusih, kosmuljah, 
pasijonki in sveže pokošeni travi. 
Obilica mineralnosti odraža 
značilnosti našega terroirja. Odlično 
se poda k jedem s svežimi zelišči, 
kot so rožmarin, timijan in koper ter 
zelenjavi z žara, blago pekočim jedem 
in školjkam.

Rumeni muškat
Polsladko

Priljubljena izbira za vse, ki prisegajo 
na slajša, a sveža vina. Odlikujejo ga 
značilne muškatne note po limonini 
travi, citrusih, nageljnovih žbicah 
in breskvi. Je srednjega telesa, z 
intenzivno cvetico ter prijetenim 
slajšim in osvežujočim okusom. 
Priporočamo kot aperitiv ali k jedem s 
pridihom azijske kuhinje. 
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Penina Sauvignon
Polsuho

Penina Sauvignon je pridelana po 
charmat postopku iz sorte sauvignon. 
Je osvežujoča penina, ki očara s svojo 
značilno sortno aromo po kosmulji, 
zeleni papriki in citrusih. Je penina, ki 
navduši kadarkoli in kjerkoli.

Penina Brut
Zelo suho

Ta sveža, elegantna suha penina 
je zvrst chardonnayja in belega 
pinota. Zahvaljujoč charmat metodi 
je živahna in izjemno osvežujoča. 
Odlikujeta jo igrivost in lahkotnost. 
Odlična kot aperitiv in ob posebnih 
priložnostih.



DEJSTVA

• vinarstvo je del tradicije družine Puklavec vse od leta 1934

• skupno 1.100 ha rodnih vinogradov, od 590 ha v lastni pridelavi

• tretjina vinogradov je na terasah

• povprečna letna temperatura 10,7° C

• več kot 2.000 sončnih ur v letu

• naravi prijazna integrirana pridelava

• vse grozdje je ročno trgano

• povprečen pridelek na trto: 2 kg

• letna proizvodnja: 4 milijone litrov

• mednarodni certifikat IFS Food (od leta 2011) 

Puklavec Family Wines
Naslov: Kolodvorska cesta 11 - SI-2270 Ormož - Slovenija
Telefon: +386 (0)2 741 57 00   Fax: +386 (0)2 741 57 07

www.puklavecfamilywines.com

Slovenija

Avstrija

Italija

Hrvaška

Madžarska

Ljutomersko-Ormoške gorice



PUKLAVEC FAMILY WINES

Vinska zgodba družine Puklavec se je pričela leta 1934, ko je Martin Puklavec zastavil vizijo:

skupaj ustvarjati najboljša vina. Njegova filozofija je še vedno močno prisotna v našem delu

in se odraža v temeljnih vrednotah Puklavec Family Wines: to so strast, trdo delo in predanost 

najvišji kakovosti. Danes očetovo vizijo izpolnjuje Vladimir Puklavec, skupaj s svojima hčerama, 

Tatjano in Kristino ter v tesnem sodelovanju z okoliškimi vinogradniki.

Naša vina se rojevajo v osrčju slikovitih Ljutomersko-Ormoških goric, v vinorodni regiji

Podravje. Tu so za vinogradništvo zagotovljeni popolni mikroklimatski pogoji.

Rezultat so elegantna vina, ustvarjena z brezkompromisno predanostjo do detajlov. 

So čudovito harmonična in ekspresivna kot sama pokrajina, ki daje dom našim vinogradom.

Vladimir Puklavec


