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De Vipava Vallei ligt in het westen van Slovenië, grenzend aan Italië, en is al 2000 jaar 
bekend om zijn wijn. Het klimaat wordt beïnvloed door de Middellandse zee, het Nanos-
plateau en de koude noordelijke Burja wind (die tot 200 km per uur kan gaan) en ligt op de 
grens van middellandse zee en continentale klimaatzones.  
 
Verscholen in een kleine vallei met de naam ‘hondenstaart’ (Pasji Rep), ligt het gelijknamige 
wijndomein, in het dorp Orehovica. De familie Premrn maakt hier al vier generaties wijn. 
Vanaf 1988 worden de wijnen onder hun eigen naam gebotteld. Het microklimaat in de vallei 
beschermt de wijngaarden tegen de wind, de ligging gericht op het zuiden, westen en oosten 
zorgt voor veel zon. Halverwege 1980 richtte vader Franc zich op het bijna vergeten 
autochtone druivenras Zelen én op een verantwoorde manier wijn maken. In 2014 heeft zoon 
Samo het domein overgenomen en een nieuw proefruimte gebouwd. De plannen voor een 
nieuwe kelder zijn in de maak. De familie werkt gecertificeerd biologisch met gebruikmaking 
van enkele biodynamische technieken.. In de wijngaarden wordt handmatig gewerkt, van het 
snoeien tot het plukken van de druiven. Tijdens het wijnmaakproces worden zonder 
toevoegingen en met zo weinig mogelijk interventies gewerkt.  
 
 

Wijn van 100% Zelen, een autochtone druif. In Slovenië 
ook wel de groene druif genoemd. Van drie 
verschillende wijngaarden gelegen op 400 meter boven 
zeeniveau 
 
Terroir: een combinatie van versteende lagen (flysch) en 
zandsteen. De wijngaarden liggen op terrassen.  
 

De druiven worden in september met de hand geplukt.  
Spontane vergisting bij gecontroleerde temperatuur van 15 graden en malolactische gisting. 
Voor de vergisting vindt gedurende 1 tot 5 dagen schilweking plaats. 
Rijping gedurende acht maanden op stalen vaten en op hout.  
Laag alcoholpercentage 11,5% 
 
Proefnotitie 
Een elegante en verrassende wijn. Fris stuivende wijn met subtiel fruit in geur en smaak. Licht 
kruidig met een lange afdronk. 
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