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Cviček ptp 1LCviček ptp 1LCviček ptp 1LCviček ptp 1L    
Cviček ponotranja dolenjsko pokrajino in človeka 

 

 

 

 

 

 

 
Videz, aroma in okusVidez, aroma in okusVidez, aroma in okusVidez, aroma in okus    

 Videz: Videz: Videz: Videz: rubinasto rdeča barva. 
 Aroma: Aroma: Aroma: Aroma: jagodičje, maline.    
 Okus: Okus: Okus: Okus: pitno.    

    

Sommelier priporočaSommelier priporočaSommelier priporočaSommelier priporoča    
 K hrani: K hrani: K hrani: K hrani: kot nepogrešljiv sopotnik vsakdanjega  
 preprostega jedilnika kot tudi pomembnih  

družinskih praznovanj, v družbi s krškopoljskim  
prašičem ustvarjata harmonično gastronomsko doživetje. 

 Temperatura serviranja: Temperatura serviranja: Temperatura serviranja: Temperatura serviranja: 12–14 °C.    
 Potencial staranja: Potencial staranja: Potencial staranja: Potencial staranja: do 2 leti.    

    

Terroir in proces vinifikacijeTerroir in proces vinifikacijeTerroir in proces vinifikacijeTerroir in proces vinifikacije    
 Vinorodni okoliš: Vinorodni okoliš: Vinorodni okoliš: Vinorodni okoliš: Dolenjska 
 Lega: Lega: Lega: Lega: / 
 Oblika vinogradov: Oblika vinogradov: Oblika vinogradov: Oblika vinogradov: terase in vrste 
 Nadmorska višina: Nadmorska višina: Nadmorska višina: Nadmorska višina: 200–350 m 
 Način vzgoje: Način vzgoje: Način vzgoje: Način vzgoje: enojni in dvojni Guyot 
 Gostota sajenja: Gostota sajenja: Gostota sajenja: Gostota sajenja: 4000–5000 trsov/ha 
 Starost vinogradov: Starost vinogradov: Starost vinogradov: Starost vinogradov: 10–30 let    
 Tip zemlje: Tip zemlje: Tip zemlje: Tip zemlje: lapor    
 Podnebje: Podnebje: Podnebje: Podnebje: celinsko    
 Sorta: Sorta: Sorta: Sorta: žametna črnina, modra frankinja,  

kraljevina, laški rizling, rumeni plavec    
 Trgatev:Trgatev:Trgatev:Trgatev: izključno ročna 

 
 Maceracija: Maceracija: Maceracija: Maceracija: rdeče sorte maceriramo posebej    
 FFFFermentacija: ermentacija: ermentacija: ermentacija: 100 % v posodah iz nerjavečega jekla     
 Zorenje: Zorenje: Zorenje: Zorenje: 2 mesecev    

 

Če se dotakneš dolenjske zemlje, poduhaš naše reke, travnike in Če se dotakneš dolenjske zemlje, poduhaš naše reke, travnike in Če se dotakneš dolenjske zemlje, poduhaš naše reke, travnike in Če se dotakneš dolenjske zemlje, poduhaš naše reke, travnike in 
gozdove, boš v prepletu vonjev prepoznal domačnost cvička, ki gozdove, boš v prepletu vonjev prepoznal domačnost cvička, ki gozdove, boš v prepletu vonjev prepoznal domačnost cvička, ki gozdove, boš v prepletu vonjev prepoznal domačnost cvička, ki 
očara s svojo očara s svojo očara s svojo očara s svojo enostavnostjo in preprostostjo. Cviček je namreč enostavnostjo in preprostostjo. Cviček je namreč enostavnostjo in preprostostjo. Cviček je namreč enostavnostjo in preprostostjo. Cviček je namreč 
takšen kot dolenjski človek. Da bi opisal njegovo veličino, ne takšen kot dolenjski človek. Da bi opisal njegovo veličino, ne takšen kot dolenjski človek. Da bi opisal njegovo veličino, ne takšen kot dolenjski človek. Da bi opisal njegovo veličino, ne 
potrebuješ veliko besed potrebuješ veliko besed potrebuješ veliko besed potrebuješ veliko besed ––––    je ljudsko vino, zato ga imamo radi.je ljudsko vino, zato ga imamo radi.je ljudsko vino, zato ga imamo radi.je ljudsko vino, zato ga imamo radi. 
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ParametriParametriParametriParametri 

 Letnik vina: Letnik vina: Letnik vina: Letnik vina: 2021 
 Alkohol: Alkohol: Alkohol: Alkohol: 10 % vol 
 Skupne kisline: Skupne kisline: Skupne kisline: Skupne kisline: 6 g/l 
 pH: pH: pH: pH: 3,15 
 Ostanek sladkorja: Ostanek sladkorja: Ostanek sladkorja: Ostanek sladkorja: 0 g/l    

    
PakiranjePakiranjePakiranjePakiranje    

 Neto / bruto teža steklenice: Neto / bruto teža steklenice: Neto / bruto teža steklenice: Neto / bruto teža steklenice: 0,41 kg / 1,41 kg 
 EAN koda na steklenici: EAN koda na steklenici: EAN koda na steklenici: EAN koda na steklenici: 3830003290019    
 Število steklenic v transportnem kartonu: Število steklenic v transportnem kartonu: Število steklenic v transportnem kartonu: Število steklenic v transportnem kartonu: 6 
 Dimenzije transportnega kartona (DxŠxV): Dimenzije transportnega kartona (DxŠxV): Dimenzije transportnega kartona (DxŠxV): Dimenzije transportnega kartona (DxŠxV): 270 x 170 x 340 mm  
 Bruto teža transportnega kartona: Bruto teža transportnega kartona: Bruto teža transportnega kartona: Bruto teža transportnega kartona: 9 kg 
 EAN koda transportnega kartona: EAN koda transportnega kartona: EAN koda transportnega kartona: EAN koda transportnega kartona: 3830003291009 
 Dimenzije palete: Dimenzije palete: Dimenzije palete: Dimenzije palete: EUR paleta;    80 x 120 cm 
 Št. kartonov na paleti: Št. kartonov na paleti: Št. kartonov na paleti: Št. kartonov na paleti: 57 
 Št. steklenic na paleti: Št. steklenic na paleti: Št. steklenic na paleti: Št. steklenic na paleti: 342 
 Št. plasti na paleti: Št. plasti na paleti: Št. plasti na paleti: Št. plasti na paleti: 3        
 Višina palete: Višina palete: Višina palete: Višina palete: 110 cm    
 Bruto teža palete: Bruto teža palete: Bruto teža palete: Bruto teža palete: 540 kg 

 
 

 

 

Vsako vino ima Vsako vino ima Vsako vino ima Vsako vino ima svojo zgodbosvojo zgodbosvojo zgodbosvojo zgodbo    
Cviček s tradicijoCviček s tradicijoCviček s tradicijoCviček s tradicijo    

Svetovni vinski posebnež Cviček ptp je vino z bogato 
večstoletno tradicijo. Posebnež zato, ker je pridelan iz 
rdečkastih, rdečih in belih sort, kar evropska zakonodaja 
dovoljuje le izjemoma.  
Cviček ptp iz Kleti Krško navdušuje z nežnim okusom 
vabljive kakovosti, kar dokazujejo tudi številna priznanja 
z ocenjevanj vin. Je suho vino z nizko alkoholno stopnjo, 
do 10 % vol, v katerem se odseva radoživa dolenjska 
pokrajina. Lahkotno, sveže, pitno in hkrati živahno vino 
Cviček ptp je vino sodobnega človeka. 
V Evropski uniji je zaščiten z oznako ptp – priznano 
tradicionalno poimenovanje, kar mu zagotavlja visoko 
kakovost in hkrati postavlja stroga pravila, po katerih ga 
lahko pridelujemo le v njegovi domovini Dolenjski. Prav 
zato je edinstven. 


