Ekskluzivna vina Seven Numbers predstavljajo
edinstveno dediščino družine Puklavec.
Geografska lokacija je tu ključnega pomena.
Naše najboljše vinograde smo označili s
sedemmestnim številom, ki je zapisano tudi
na steklenici posameznega vina. S tem smo
dosegli sledljivost vsake steklenice, saj točno
vemo iz katere vrhunske lege prihaja grozdje.
Razumevanje posamezne lokacije, njene
mikroklime in geološke sestave tal zahteva
predanost in znanje naših strokovnjakov.
Vina Seven Numbers pa dokazujejo, da
lahko prav to prinese izjemne rezultate,
kar se odraža tudi v slovesu naših vin med
poznavalci.
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Šipon je polnega telesa, intenzivno

Sivi pinot je polnega telesa, z značilnim
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sortnim karakterjem, v katerem se

z jasnim sortnim karakterjem in bogato,

karakterjem in kompleksnim okusom,
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ribeza, sveže pokošene trave in nežnih
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rumenega sadja, vanilije, praženih not in

zelišči, ribam izrazitejših okusov in rahlo

testeninam, morskim sadežem in solatam s

prijetnega dolgega pookusa.

pikantnim jedem.

kozjim sirom.

Rumeni muškat

Traminec izbor

Ledeno vino

Polsladko

Sladko

Sladko

Polsladki rumeni muškat je vino polnega

Ta sladek izbor je zlatorumene barve,

Ledeno vino letnika 2007, pridelano iz

telesa, s kompleksnim karakterjem in

s prepoznavno sortno cvetico in lepo

sorte šipon, je polnega telesa in vabljive

značilnimi muškatnimi notami. V ustih

uravnoteženo kislino. V vinu se prepletajo

svetlo rumene barve z rahlim zelenim

je zrel in prijetno sladek, z izjemno

čudovite arome, ki spominjajo na vrtnico,

odtenkom. Vonj spominja na arome

intenzivno sadnostjo in dolgim sočnim

liči, suho sadje in med. Osvoji nas s polnim

suhega sadja in mandljev, ki se v ustih še

pookusom. V vinu se lepo prepletajo arome

okusom, oljnato teksturo in nežnimi

stopnjujejo. Preostanek sladkorja je lepo

pomarančne lupine, breskev, citrusov in

pikantnimi notami. Ponudimo ga kot

uravnotežen z zrelimi kislinami, zato se bo

cvetja. Priporočamo ga k sladicam in sirom

samostojno poslastico ali k zmerno sladkim

to posebno vino še naprej lepo razvijalo v

ali samostojno.
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steklenici.

Penina - klasična metoda
Brut
Prefinjen preplet nežnih sadnih arom
citrusov in zrelega jabolka z notami
kruhove skorje je rezultat 40 mesečnega
zorenja penine, ki je bila pridelana po
klasični metodi. Očara z elegantno
kremasto teksturo in finimi drobnimi
mehurčki ter dolgim pookusom. Lepo
se poda k dimljenemu lososu, školjkam,
belemu mesu in mehkim sirom. Odlična
tudi kot aperitiv.

Madžarska

Avstrija

Italija

Slovenija

Ljutomersko-Ormoške gorice

Hrvaška

DEJSTVA
• vinarstvo je del tradicije družine Puklavec vse od leta 1934
• grozdje pridelujemo izključno v Ljutomersko-Ormoških goricah
• 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

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

