Enološko svetovanje in analize vina
Enologinja Barbika Žunič, dipl. ing. agr.
Lendavska cesta 9, 9240 Ljutomer
gsm: 070 815 130
email: barbika.zunic@outlook.com

Zbiranje vzorcev vina v laboratoriju,
Lendavska c. 9, Ljutomer
(možno tudi po dogovoru):
Torek: od 14 – 16 ure
Četrtek: od 8 – 10 ure

Poslanstvo vsakega vinogradnika je v svojem vinu s hvaležnostjo ohraniti podarjeno
bogastvo narave, ki je značilno samo za
njegov vinograd.
V današnjem času potrošnik postaja zelo
zahteven ter išče različne kakovosti in stile
vin. Trg je preplavljen z najrazličnejšimi
enološkimi sredstvi in te je potrebno umno
dodajati, da se ohrani naravna danost,
kakovost ter najugodnejša cena pridelave
vina.
Pri pridelavi željene kakovosti vin vam lahko
s svojim strokovnim znanjem ter dolgoletnimi
izkušnjami svetujem in pomagam.
ENOLOŠKE STORITVE:

Kemične analize grozdja:
• Vsebnost sladkorja (Refraktometer)
• Vsebnost skupnih titracijskih kislin
• pH vrednost
Senzorična ocena:
• Splošna ocena vina
• Določanje pomanjkljivosti vina
• Odkrivanje napak vina

STROKOVNO SVETOVANJE:

KEMIČNA ANALIZA MOŠTA IN VINA:

Način svetovanja:

• Vsebnost alkohola
• Vsebnost reducirajočih sladkorjev
• Vsebnost skupnih titracijskih kislin
• Vsebnost prostega žveplovega
dioksida (prosto žveplo)
• Vsebnost skupnega žveplovega dioksida
(skupno žveplo)
• pH vrednost
• Določanje hlapnih kislin
• Test za stabilizacijo termolabilnih beljakovin
• Test za stabilizacijo vinskega kamna
• Test za določanje potrebnih enoloških
sredstev pri negi mošta in vina.

• Pogodbeno svetovanje, ki vključuje določeno število obiskov, analiz
in kontrol kakovosti vin
• Svetovanje, ki vključuje obisk in
reševanje posamičnih situacij
VSEBINA SVETOVANJA:

• Spremljanje dozorevanja grozdja
in določanje časa trgatve glede na
stil vina
• Svetovanje pri negi mošta
• Svetovanje pri negi mladega vina
• Svetovanje pri stekleničenju vina
• Svetovanje pri nabavi kletarske
opreme
• Svetovanje pri nabavi vinogradniške opreme
• Svetovanje pri foliarnem gnojenju

PRODAJA:

• Enološka sredstva s svetovanjem
• Vse za kletarjenje in stekleničenje
• Kletarska in vinogradniška oprema
• Foliarna in druga gnojila za vinsko trto
• Pomoč pri prodaji vaših vin

