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Nežni, a očarljivi muškatni aromi 

pritiče zgodba lepe in nadarjene 
slikarke cvetličnih tihožitij. 

Posebej so izstopale vrtnice, ki so 
kraljevale tudi v razkošnem vrtu 

Šrajbarskega Turna.  
Turn Classic Rumeni muškat  

ima tako vonj in okus 
umetniškega opusa grofice 

Marije Rozalije Auersperg Attems 
- sorten, čuten, cvetlični in sladek. 

 
 
 

. 
 

Turn Turn Turn Turn Classic Rumeni muškat 0,75LClassic Rumeni muškat 0,75LClassic Rumeni muškat 0,75LClassic Rumeni muškat 0,75L    
Sorten, čuten, cvetlični in sladek. 

 

 

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

 Videz: Videz: Videz: Videz: nežno rumene z zelenimi odtenki. 
 Aroma: Aroma: Aroma: Aroma: vrtnica, bezeg, breskev, marelice. 
 Okus: Okus: Okus: Okus: sočen, saden, harmonija okusa.    

    

Sommelier priporočaSommelier priporočaSommelier priporočaSommelier priporoča    
 K hrani: K hrani: K hrani: K hrani: kot aperitiv, k lažjimi sladicami. 
 Temperatura serviranja: Temperatura serviranja: Temperatura serviranja: Temperatura serviranja: 10–12 °C.    
 Potencial staranja: Potencial staranja: Potencial staranja: Potencial staranja: 2 leti.    

    

Terroir in proces vinifikacijeTerroir in proces vinifikacijeTerroir in proces vinifikacijeTerroir in proces vinifikacije    
 Vinorodni okoliš: Vinorodni okoliš: Vinorodni okoliš: Vinorodni okoliš: Bizeljsko - Sremič 
 Lega: Lega: Lega: Lega: Sremič 
 Oblika vinogradov: Oblika vinogradov: Oblika vinogradov: Oblika vinogradov: vertikala 
 Nadmorska višina: Nadmorska višina: Nadmorska višina: Nadmorska višina: 275 m 
 Način vzgoje: Način vzgoje: Način vzgoje: Način vzgoje: enojni Guyot 
 Gostota sajenja: Gostota sajenja: Gostota sajenja: Gostota sajenja: 4500 trsov/ha 
 Starost vinogradov: Starost vinogradov: Starost vinogradov: Starost vinogradov: 10 let    
 Tip zemlje: Tip zemlje: Tip zemlje: Tip zemlje: apnenčasto lapornata in ilovnata tla    
 Podnebje: Podnebje: Podnebje: Podnebje: celinsko    
 Sorta: Sorta: Sorta: Sorta: rumeni muškat    
 Trgatev:Trgatev:Trgatev:Trgatev: ročna 
 Maceracija: Maceracija: Maceracija: Maceracija: nič 
 Fermentacija: Fermentacija: Fermentacija: Fermentacija: v jeklenih posodah    
 Zorenje: Zorenje: Zorenje: Zorenje: 4 mesece na finih drožeh    
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ParametriParametriParametriParametri    
 Letnik vina: Letnik vina: Letnik vina: Letnik vina: 2021 
 Alkohol: Alkohol: Alkohol: Alkohol: 12,0    % vol 
 Skupne kisline:Skupne kisline:Skupne kisline:Skupne kisline:    7,60    g/l 
 pH: pH: pH: pH: 3,0 
 Ostanek sladkorja: Ostanek sladkorja: Ostanek sladkorja: Ostanek sladkorja: 18,1    g/l    

    
PakiranjePakiranjePakiranjePakiranje    

 Neto / bruto teža steklenice: Neto / bruto teža steklenice: Neto / bruto teža steklenice: Neto / bruto teža steklenice: 0,48 kg / 1,24 kg 
 EAN koda na steklenici: EAN koda na steklenici: EAN koda na steklenici: EAN koda na steklenici: 3830003290668    
 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): 303 x 237 x 167 mm        
 Bruto teža transportnega kartona: Bruto teža transportnega kartona: Bruto teža transportnega kartona: Bruto teža transportnega kartona: 8 kg 
 EAN koda transportnega kartona: EAN koda transportnega kartona: EAN koda transportnega kartona: EAN koda transportnega kartona: 3830003291474 
 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: 78 
 Št. steklenic na paleti: Št. steklenic na paleti: Št. steklenic na paleti: Št. steklenic na paleti: 468 
 Št. plasti na paleti: Št. plasti na paleti: Št. plasti na paleti: Št. plasti na paleti: 6        
 Višina palete: Višina palete: Višina palete: Višina palete: 115 cm    
 Bruto teža palete: Bruto teža palete: Bruto teža palete: Bruto teža palete: 650 kg 

 
 

 

Vsako vino ima svojo zgodboVsako vino ima svojo zgodboVsako vino ima svojo zgodboVsako vino ima svojo zgodbo    
Zgodba o cvetličnih tihožitjih, ki so dobila vonj in okusZgodba o cvetličnih tihožitjih, ki so dobila vonj in okusZgodba o cvetličnih tihožitjih, ki so dobila vonj in okusZgodba o cvetličnih tihožitjih, ki so dobila vonj in okus    

 
Linijo TURN dopolnjujemo s prvim slajšim mirnim 
vinom, ki v sebi skriva pridih ženske elegance. Nežni, a 
očarljivi cvetlični aromi krškega muškata nedvomno 
pritiče zgodba lepe, mlade in nadarjene umetnice, 
potomke ene najimenitnejših plemiških družin tedanje 
Evrope. Likovna in vrtna kultura sta v 19. stoletju 
neločljivo povezani, v naši dediščini pa nikoli prej niti 
pozneje tako žlahtno prepleteni kot v življenju in delu 
grofice Marije Auersperg Attems. Njene vrline je izničil 
čas, ostale pa so slike – znamenita cvetlična tihožitja, ki 
jih je ustvarjala brez formalne slikarske izobrazbe pričajo 
o njenem nespornem talentu in ljubezni do narave.  
Kot edina stalnica med raznovrstnim naslikanim cvetjem 
se pojavljajo vrtnice, ki so kraljevale tudi v razkošnem 
vrtu Šrajbarskega Turna. Njenemu umetniškemu opusu 
smo pridružili našo strast do pridelovanja vina in ustvarili 
Turn Classic Muškat – novi najljubši spremljevalec 
damskih druženj, z izrazitim sortnim šarmom pa prepriča 
tudi moške ljubitelje slajših vin. 
 

 


