
razglasitvi kar 
800 gostov! Sicer 
pa vsako leto sle-
po testiramo več 
kot 10.000 vin, 
da bi jih presta-
vili našim bral-
cem. Movia je z 
uvrstitvijo med 
izjemne sve-
tovne vinarje 

vsekakor velik 
ambasador 

Slovenije.«
Aleš pa je v 
svojem slo-
gu dodal: 

»Wine&Spirits 
na svojih raz-

glasitvah 100 
najboljših vinar-

jev oziroma kleti ne uvršča 
zgolj najbolj etabliranih 
kleti, ampak išče tudi nove, 
prihajajoče zvezde, ter na-
kazuje, kako se spreminja 
vinski svet na poti proti 
naravnim vinom. Movia 
ima srečno roko, ker je naš 
ameriški uvoznik Domaine 
Selecte Wine Estates eden 
najbolj znanih in zaneslji-
vih, saj je bil 2010. razglašen 
za najboljšega v ZDA. Sen-

zacionalno pa je, da so naša 
vina med 100 najboljšimi na 
svetu v vseh štirih kategorijah: 
pri peninah, belih, rdečih in 
maceriranih!« 
Še pomembnejši je poda-
tek, da so vsa ocenjena vina 
iz kleti Movia – veliko belo 
2007 in veliko rdeče 2004, 
modri pinot 2005, puro rose 
2004 ter lunar rebula in lunar 
chardonnay 2008 dobila več 
kot 91 točk! Kristančič je na 
ameriških degustacijah letos 
točil puro rose in veliko rdeče 
in tako zamenjal lansko pred-
stavitev, ko je točil lunar in 
veliko belo.
Ob Kristančiču kot edinem 
iz Slovenije so se med 100 

največjih vpisali še trije za-
mejski Slovenci: brata Ben-
sa s kletjo La Castellada iz 
Oslavja v Brdih ter Edi Kan-
te in Benjamin Zidarič iz 
vasi Praprot na Krasu. Kako 
senzacionalen je uspeh če-
tverice Slovencev, zgovorno 
priča podatek, da je med 
100 izbranimi skoraj polo-
vica ameriških vinarjev, da 
je na listi večina etabliranih 
francoskih proizvajalcev 
šampanjca in da so med 
sto le trije Avstrijci in štirje 
Nemci. Pa primerjajmo vlogo 
Avstrijcev in Nemcev proti 
Slovencem na svetovnem 
vinskem trgu!
J. S.

Movia tudi letos med 100 
najboljšimi kletmi na svetu
Aleš Kristančič je kot edini iz Slovenije že šestič zapored med sto najboljšimi vinarji na svetu; uspeh 
so dopolnili še trije zamejski vinarji: Bensa iz Oslavja v Brdih ter Kante in Zidarič iz Praprota na Krasu

A leš Kristančič je s svo-
jo vinsko hišo Movia 
že šestič zapored med 

100 najboljšimi vinarji na 
svetu po izboru ameriške 
specializirane revije 
Wine&Spirits. Le-
tošnji Alešev ok-
tobrski pop tour 
po Ameriki se je 
začel v New Yor-
ku, nadaljeval 
v Bostonu, San 
Franciscu, kjer 
je bila velika gala 
prireditev revije s 
predstavitvijo sto 
najboljših na svetu, 
Los Angelesu in se 
končal v mestu greha, 
Las Vegasu. 
Joshua Greene, glavni 
urednik revije, je za Oku-
se povedal: »Prireditev je 
doživela velik uspeh, pri 
Movijini mizi se je trlo lju-
di. Kristančič je bil prav na 
začetku vinskega pokuša-
nja: Aleš je odpiral penino 
puro, ki so jo obiskovalci 
navdušeno pili k ostrigam, 
ki jih je ob tej priložnosti stre-
gla Hog Island Oyster Com-
pany. Naj povem, da je bilo na 

Bensa, Kante, Zidarič
Stefano in Nicolo Bensa: posestvo La Castellada, usta-
novljeno 1985., okrog 10 ha vinogradov, najbolje ocenjena 
vina v Wine&Spirits: 95 točk rumena rebula 2006, 94 točk 
furlanski tokaj 2007 in 93 točk sivi pinot 2007.
Edi Kante: klet od 1980., dobrih 17 ha vinogradov, najboljše 
ocene: 93 točk kraški teran 1991, po 91 točk pa malvazija 
2009 in teran 2005.
Benjamin Zidarič: posestvo od 1988., slabih 7 ha vinogradov, 
najbolje ocenjena vina: po 93 točk vitovska 2009 in zvrst 
prulke 2009, 91 točk malvazija 2009.

Paolo 
Domenengetti, 
Domaine 
Select Wine 
Estates, lani 
razglašen za 
najboljšega 
uvoznika 
leta v ZDA, 
ki v Ameriko 
uvaža tudi 
vina iz kleti 
Movia, in Aleš 
Kristančič. 
(FOtO: DeAn 
DuBOKOvič)
←

→
Puro v 
izbrani 
družbi

Aleš Kristančič je bil že 
šesto leto zapored uvrščen 
med 100 najboljših 
vinarjev na svetu.
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Užitki

Za riž veliko pridnih 
rok in vode

Tedenski jedilnik

Jani Klemenčič, 
gostinec

Okusi Slovenije

Pod Skednjem, 
Drečji Vrh16 20 26


